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ﺍﳌﻘـﺪﻣﺔ

يحظى تاريخ ايران باھتمام الك َّتاب في مختلف انحاء العالم  ،وخصوصا تاريخ ايران الحديث
والمعاصر وبالتحديد مرحلة حكم محمد رضا شاه لما لھذه المرحلة من اھمية في تشكيل الكثير من
االحداث التي مرت بھا منطقة الشرق االوسط والتي الزالت تداعياتھا قائمة حتى يومنا ھذا .
وتعتبر إيران دولة محورية و مھمة في إطارھا اإلقليمي ولعل العامل االقتصادي والمتمثل
باكتشاف النفط جعل من ايران ساحة يتناوبھا اكثر من العب دولي في ميدان الھيمنة االستعمارية ،
ومنذ بروز الواليات المتحدة األمريكية كقائدة للمعسكر الغربي بعد الحرب العالمية الثانية  ،جعل من
ايران قاعدة لرسم التوجھات األمريكية تجاه منطقة الخليج العربي والشرق االوسط على األصعدة
السياسية والعسكرية واالقتصادية .االمر الذي دفع الرئيس األمريكي نيكسون ان يطلق لقب شرطي
الخليج على إيران في عھد الشاه محمد رضا بھلوي .
من ھنا جاءت اھمية البحث  ،متمنيا ان يكون اضافة بسيطة ومتواضعة جدا إللقاء الضوء
على )العالقات االيرانية االمريكية زمن محمد رضا شاه( .
يتكون البحث من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة موجزة.
تناول الفصل االول نبذة تاريخية عن واقع ايران )الموقع والسكان( ،واوضاع ايران بداية
القرن العشرين ،ثم محمد رضا شاه واعتالءه العرش.
٢

اما الفصل الثاني فقد جاء فيه ذكر بداية التغلغل االمريكي في ايران  ،وايران اثناء الحرب
العالمية الثانية ،والعالقات االيرانية االمريكية عھد محمد رضا شاه  ،من الجانب السياسي والعسكر
والجانب االقتصادي والجانب االجتماعي .
وتناول الفصل الثالث من ھذا البحث محمد مصدق والدور االمريكي في عودة الشاه.





٣

األول
الفصل ّ
 نبذة تاريخية عن ايران)الموقع والسكان(
 اوضاع ايران بداية القرن العشرين -اعتالء محمد رضا شاه العرش

نبذة تاريخية عن ايران:
الموقع والسكان :
تقع إيران في غرب آسيا ،يحدھا شماالً االتحاد السوفيتي )روسيا وبالد القوقاز( وبحر الخزر،
وغربا ً العراق وتركيا ،وجنوبا ً بحر عمان ومضيق ھرمز ،وشرقا ً باكستان وأفغانستان ،وھذا الموقع
الجغرافي جعل إيران معبرا للمواصالت البرية بين الشرق األقصى من آسيا ومناطق البحر المتوسط
وأوروبا ،كما جعلھا في ملتقى خطوط المالحة الجوية بين الشرق والغرب ،كما كانت على مدى
العصور المتعاقبة ملتقى التجار والعلماء والتيارات الفكرية والحضارية المختلفة  .كما ساھم ھذا
الموقع الجغرافي في تزويد إيران بقدرة ھائلة على مزج وھضم و امتصاص التأثيرات الثقافية التي
تعرضت لھا  ،ومنحھا مرونة كافيه لتطويع الثقافات األجنبية والتكيف معھا ...تبلغ مساحتھا مليون
وستمائة ألف وثمان وأربعون كلم ،٢ويعمل غالبية سكانھا في

الزراعة(١).

ال تتمع إيران بتماسك قومي متين نظراً لتركيبھا السكاني الفسيفسائي )الفرس ،األتراك
)،االيرانيون ،اآلذريون( ،االكراد ـ العرب ،البلوش ،التركمان( .والرابط األساسي الذي يجمع بين
قومياتھا المتعددة ھو الدين اإلسالمي حيث يدين ) (%٨٩من السكان باإلسالم ومعظمھم من الشيعة
االثنا عشرية ،عاصمتھا طھران ،واللغة الرسمية ھي الفارسية وتستعمل أيضا ً اللغة العربية
والكردية

والتركية(٢) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(١عبد\ احمد قصير ،حركة التجديد واالستنھاض ،مركز االمام الخميني الثقافي٢٠٠٠ ،م  :ص١٢٧
 (٢المصدر نفسه :ص١٢٨

٥

برزت إيران كدولة بالمعنى الحديث للكلمة في مطلع القرن السادس عشر مع وصول األسرة
الصفوية إلى السلطة ،الذين أعلنوا المذھب الشيعي دينا ً رسميا ً لدولتھم وتغيرت عاصمتھم مراراً
بسبب قرب إيران من السلطة العثمانية ،وبدأ انحسار سلطة الصفويين بعد وفاة عباس شاه عام
١٦٢٩م واستمر ھذا االنحسار حتى عقدت اتفاقية بينھما عام ١٩٠٧م توقف على أثرھا الصراع
بين الدولتين.

)(١

اوضاع ايران بداية القرن العشرين :
مع مطلع القرن العشرين بدأ تدفق النفط في إيران ،وتألفت الشركة اإلنكليزية اإليرانية
سنة١٩٠١م ،وعاشت إيران خالل سنوات حالة من عدم االستقرار والتجاذب بين الروس واالنكليز
حتى قسمت في عام ١٩٠٧م إلى منطقتين محايدتين احداھما كبيرة تحت النفوذ الروسي واخرى
صغيرة تحت النفوذ البريطاني وكان ذلك في عھد الشاه محمد علي ،الذي كان يحكم بدستور عام
١٩٠٦م الذي كان يفوضه بكامل الصالحيات في السلطات الثالثة )التشريعية والتنفيذية
والقضائية( ،وفي العام  ١٩١٣م بدأ تصدير انتاج البترول اإليراني

للخارج(٢).

ومن ھذه النقطة بالتحديد اي )النفط االيراني ( ستكون انطالقة البحث  ،ألنھا المحور الرئيس
لبداية التدخالت االمريكية في ايران .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .عبد الوھاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،المؤسسة العربية للنشر والدراسات ،بيروت ١٩٩٠م ،ط ٣ـ ج ،١ص.٤٢٤
 (٢عبد\ احمد قصير ،المصدر السابق :ص١٢٩

٦

اعتالء محمد رضا شاه العرش :
يعتبر الشاه محمد رضا بھلوي آخر شاه إليران قبل قيام الجمھورية اإلسالمية سنة ١٩٧٩م
 ،وثاني حكام األسرة البھلوية " ، ،ولد محمد رضا في طھران في  ٢صفر سنة ١٣٣٨ھـ ـ ٢٧
تشرين االول ١٩١٩م ،تلقى تعليمه في المدرسة الداخلية السويسرية )ال روسي( ،حتى المرحلة
الثانوية ،واصبح يجيد االنكليزية والفرنسية اجادة تامة ".

)(١

ثم عاد إلى إيران سنة ١٩٣٥م حيث

التحق بالكلية العسكرية في طھران وتخصص بسالح المدفعية ،مثل أبيه الشاه رضا بھلوي الذي
كان ضابط مدفعية ثم تخرج بعد سنتين برتبة مالزم ،وزوجه أبوه من األميرة فوزية بنت ملك مصر
فؤاد األول ،بعد تردد من الملك فؤاد ،وكان سن محمد رضا في التاسعة عشرة

وقتھا(٢).

تزوج محمد رضا بھلوي ثالث زوجات " ،األولى ھي األميرة فوزية ابنة ملك مصر فؤاد األول
وشقيقة الملك فاروق األول .وقد تزوج بھا في القاھرة عام ١٩٣٩م وقد طلقت في عام ١٩٤٥م .
وانجبا طفلة واحدة وھي االميرة شاھيناز بھلوي ولدت في  ٢٧تشرين االول ١٩٤٠م "

)(٣

" أما زوجته الثانية ثريا اسفندياري التي تزوجھا عام ١٩٥١م وھي ابنة السفير اإليراني في
ألمانيا الغربية إال أنه طلقھا عام ١٩٥٨م بعد أن تبين عدم قدرتھا على االنجاب .وليتزوج من فرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (١دونالد ويلبر  ،ايران ماضيھا وحاضرھا  ،ترجمة د .عبد النعيم محمد حسنين )،دار الكتاب المصري  ،القاھرة  ( ١٩٨٥ ،ط : ٢ص ١٧٩
(٢عبد الھادي كريم سلمان  ،ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية  ،منشورات مركز دراسات الخليج العربي – جامعة البصرة ، ١٩٨٦ ،
ص٨١
 (٣دونلد ويلبر  ،المصدر السابق  :ص ١٧٩

٧

ديبا عام ١٩٥٩م وھي ثالث زوجاته واألخيرة كانت فرح ديبا ابنة ضابط في الجيش اإليراني
وطالبة الھندسة المعمارية في باريس حيث ألتقت الشاه في حفل أقامته السفارة اإليرانية بباريس.
ولھا منه أربعة أبناء ) :ولي العھد رضا بھلوي الثاني )مولود  ٣١تشرين االول ١٩٦٠م( واألميرة
فرحناز بھلوي )مولودة  ١٢اذار ١٩٦٣م( واألمير علي رضا بھلوي )مولود  ٢٨نيسان ١٩٦٦م
كانون الثاني  (٢٠١١واألميرة ليلى بھلوي)مولود  ٢٧اذار

(١)."(١٩٧٠

اعتلى محمد رضا بھلوي العرش في ٢٧ايلول١٩٤١بعد تنازل رضا شــاه عن الملك ) (٢وھو
في الثاني والعشرين من عمره في الوقت الذي كانت فيه إيران تحت وطأة

االحتالل )(٣

" قام السفيران البريطاني والروسي في طھران وبناء على تعليمات حكومتيھما  ،بإجبار رضا
بھلوي على التنازل عن العرش البنه محمد رضا في ١٩ايلول ١٩٤١حيث ترك طھران واستقر
لفترة في أصفھان لتصفية ممتلكاته بھا قبل مغادرة وطنه نھائيا ثم رحل إلى جزيرة موريشيوس
على بارجة بريطانية ثم نفي إلى جوھانسبرج في جنوب أفريقيا حتى وفاته عام . " ١٩٤٤

)(٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١راجع  :مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رضا بھلوي  ،تعريب مركز دراسات الخليج العربي  ،البصرة  / ١٩٨٠محمد وصفي ابو مغلي ،
إيران دراسة عامة  ،ص٤٥-٤٤
 (٢دونلد ويلبر  ،المصدر السابق  :ص٧٩
 (٣مذكرات شاه ايران  ،المصدر السابق ،ص٤٨ -٤٤
 (٤د  .امال السبكي  ،تاريخ إيران السياسي بين ثورتين ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب  ،الكويت  : ١٩٧٨ ،ص١٤٢

٨

" والحقيقة أن االتفاق على خلع رضا بھلوى لم يؤيده السوفييت والبريطانيون وحدھم وإنما
دعت إليه الواليات المتحدة األمريكية قبل ذلك بكثير  ،إذ طلب سفير الواليات المتحدة في طھران
)دريفوس ( من حكومته في  ١٥أغسطس  ١٩٤١وفي تقريرين منفصلين تحت الرقم )  ٩٢و ٩٩
( القيام بعمل فعال من أجل تغيير رأس الدولة اإليرانية إما بعمل انقالب أو نقل رضا بھلوي بطائرة
أمريكية في مكان بعيد عن البالد تؤمن فيه سالمته .وكانت إشارته واضحة بأن األمر منوط
بالمخابرات األمريكية القادرة على فعل ذلك .وكان السفير األمريكي يريد أن يكون لحكومته السبق
في خلع الشاه رضا بھلوي بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بتقدم أحد وزراء الشاه المقربين
ونسيبه "إبراھيم جافام"  ،بطلب إلى السفارة البريطانية كي توافق على لجوء الشاه إليھا خوفا من
وقوعه رھينة في أيدي القوات السوفييتية التي ركزت القذف بالقنابل جوا على المدن الرئيسية في
إيران ومنھا مدينة قزوين القريبة من طھران  ،برغم توقف المقاومة اإليرانية المسلحة عن القتال
"

)(١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  ،ص ١٤٣-١٤٢

٩

الفصل الثاني
 بداية التغلغل االمريكي في ايران. ايران اثناء الحرب العالمية الثانية. العالقات االيرانية االمريكية عھد محمدرضا شاه .
الجانب السياسي
الجانب العسكري
الجانب االقتصادي
الجانب االجتماعي

بداية التغلغل االمريكي في ايران:
ازداد التنافس الدولي للسيطرة على إيران مطلع القرن العشرين في وقت كان الشعب اإليراني
يعاني من سوء أوضاعه االجتماعية واالقتصادية والسياسية .

)(١

فمع انتھاء الحرب العالمية االولى ظھرت الواليات المتحدة االمريكية كقوة اكثر فاعلية وتأثير
على مجرى احداث الشرق االوسط  ،وھذا كان يعني  ،في الوقت نفسه ظھور قوى دولية جديدة
يمكن لبعض اجنحة المعارضة االيرانية الركون اليھا  ،خاصة قبل ان تنكشف النوايا االمريكية على
حقيقتھا  .فبدت تلك االجنحة تعمل من اجل التغيير بجرأة اكبر من السابق ألنھا كانت تتوقع
المساندة االمريكية االقتصادية والسياسية لھا

(٢).

لذا برز مع حلول عام ١٩١٤م تيار إيراني يدعو إلى ضرورة الموازنة بين الدول الكبرى في
سباق تنافس القوى على الصعيد الدولي  ،أمال في تحقيق قدر من االستقالل الداخلي لتسيير شؤون
إيران(٣).

وعلى الرغم من إعالن إيران الحياد في )  ٢أكتوبر  ( ١٩١٤فقد أصبحت أشبه برقعة
الشطرنج التي أحكم المتحاربون سيطرتھم على أطرافھا ،وھو ما أكدته حقيقة أن أولى طلقات
الحرب العالمية األولى في الشرق األدنى قد دوت في إيران وليس في البحر

األسود(٤) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد\ احمد قصير ،المصدر السابق  :ص ١٢٦
 (٢كمال مظھر أحمد  ،دراسات في تأريخ إيران الحديث والمعاصر ) بغداد :مطبعة أركان، (١٩٨٥ ،ص ١١٣
 (٣د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص٣٨
 (٤المصدر نفسه  :ص ٣٩

١١

وبعد أن تمخضت نتائج الحرب العالمية األولى ومؤتمر الصلح عن إعالن ھزيمة ألمانيا ،
وانھيار الدولة العثمانية وانشغال روسيا بالثورة البلشفية .وتشابكت يدا الواليات المتحدة وبريطانيا
لتأكيد سيطرة األخيرة على إيران  ،ولھذا كللت بريطانيا عالقتھا مع إيران باتفاقية وصفتھا
بالمعاھدة )الكريمة( عام  ١٩١٩بين الدولتين بريطانيا

وإيران(١).

وكانت الواليات المتحدة األمريكية أشد الدول اعتراضا على االتفاقية من حيث الشكل دون
الجوھر  ،ألنھا قد حصلت بالفعل على امتيازات في نفط إيران  ،وھو ما دفعھا لالعتراض بشدة
على األسلوب السري في إجراء االتفاقية فقط  ،ألنه يتناقض مع األساليب الصريحة التي كانت
سائدة بين الدولتين كما اعترضت على االستمرار في اتفاقية يعارضھا الشعب اإليراني  ،ألنھا تشكل
وصاية مفروضة على إيران .

)(٢

و"لقد كان لمبادئ ولسن األمريكي فعل السحر في إيران شأنھا شأن بقية المناطق المستعمرة
في الشرق األوسط .من ھنا جاء انفتاح اإليرانيين وإقبالھم على الواليات المتحدة األمريكية التي لم
يكن لھا مصالح ملموسة في بلدھم  ،بعد أن تمخضت نتائج الحرب العالمية األولى ومؤتمر الصلح
عن إعالن ھزيمة المانيا  ،وانھيار الدولة العثمانية وانشغال روسيا بالثورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص٤٢
 (٢المصدر نفسه  :ص٤٤
 (٣المصدر نفسه  :ص٤٢

١٢

البلشفية(٣)".

وبعد ان مرت العالقات االيرانية البريطانية بفترة من البرود السياسي للديون المترتبة على
ايران بسبب " عجز الميزانية عن الوفاء بالمرتبات ونفقات الجيش .فاضطر رئيس الوزراء قوام
السلطنة إلى االستدانة من بريطانيا لتغطية مرتبات الجيش والموظفين  .لكن بريطانيا استغلت
الموقف وضيقت الخناق عليه بإصرارھا على تسديد ديون إيران السابقة قبل الشروع في عمل
قرض جديد .من ھنا برزت فكرة التعاون مع الواليات المتحدة التي ما فتئت تلوح برغبتھا في
استخراج النفط من إيران بدعوى إغناء خزينة الدولة الخاوية وفتح أسواق جديدة للزيت الخام.
لھذا عرض رئيس الوزراء قوام السلطنة على األمريكيين إمداده بقرض قيمته خمسة ماليين دوالر
مقابل استغالل األمريكيين لنفط المناطق الشمالية من إيران لمدة خمسين عاما  ،وتم عقد االتفاق
في يناير  . ١٩٢٢ولم تترك شركة )استاندر أويل( الفرصة
على الفور" .

لتضيع منھا وبدأت عمليات الحفر

)(١

ومن ھنا بدء النفوذ البريطاني ينحسر شيء فشيء " أما الواليات المتحدة األمريكية فقد أدت
خطوتھا الكبيرة في السيطرة على بترول شمال إيران إلى دعم سياستھا المبنية على مبدأ الباب
المفتوح  ،خصوصا أن االتفاقية قد مھدت الطريق لسيطرتھا على بترول الشرق األوسط تدريجيا ،
وسمحت للواليات المتحدة بأن تزيح حليفتھا بريطانيا  ،وتحل محلھا في الوجود والنفوذ االقتصادي
 ،ثم السياسي في الشرقين األدنى واألوسط " .

)(٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص٥٤
 (٢المصدر نفسه  :ص٥٥

١٣

"نشر المعھد الملكي للشؤون الدولية في لندن دراسة عن نظام العالقات االمريكية الدولية
مؤداھا انه بينما تقدم الواليات المتحدة خدمة لسانية للديمقراطية فان التزامھا الحقيقي ھو لـ
)المشروعات الرأسمالية الخاصة( وعندما تتعرض حقوق المستثمرين االمريكيين للتھديد فعلى
الديمقراطية ان ترحل وال بأس ان يحل محلھا حكام التعذيب والقتل " .

)(١

وھذا ما حدث فعال حيث " كانت الواليات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالشاه رضا
بھلوي حاكما على إيران في مايو ١٩٢٥،م كما تم تعيين السفير ھورني بروك سفيرا لواشنطن في
طھران بدرجة وزير ،وع ّين ميريام قائما باألعمال في قنصليتھا في طھران .وظلت العالقات
الدبلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنوات بين الدولتين دعمت الواليات المتحدة خاللھا قدميھا في
جميع المجاالت اإليرانية تقريبا  ،حيث انتشر رجالھا في قطاعات التجارة  ،والتنقيب عن اآلثار ،
وحقول البترول  ،والتبشير ،والتعليم  ،وفي بعض المواقع اإلدارية المھمة في الحكومة اإليرانية
كخبراء متخصصين  .قابل ذلك انفتاح ايراني على الواليات المتحدة االمريكية ".

)(٢

وقد " استدعى رضا بھلوي خبيرا أمريكيا يدعى ) ملسيو ( إلصالح مسار االقتصاد النقدي في
إيران  ،واستطاع الخبير زيادة عائدات الجمارك من ٩١مليون  lإلى  ٤٢١مليون  ، lكما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١نعوم تشومسكي  ،ماذا يريد العم سام ،تعريب عادل المعلم  ،تقديم محمد حسنين ھيكل )،دار الشروق  ،القاھرة  (١٩٩٨،ط ، ١ص٢١
 (٢د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص٩١

١٤

استطاع تنظيم ضريبة الدخل لتشمل المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء .كما تم استخدام
العائدات الجديدة في تمويل المشروعات الصناعية الحكومية

المتعثرة(١).

وعلى نطاق العمل الدبلوماسي في العاصمة طھران  ،نجح كل من السفير والقائم باألعمال
األمريكي في إقامة تنسيق شبه كامل مع مجموع السفراء األجانب في العاصمة

اإليرانية (٢).

و"كان الستقرار األمور الداخلية بعد ھزيمة العشائر ،واستعادة عربستان أثره البالغ في
توجھات رضا خان نحو القوى الدولية  ،بعد أن بات االتحاد السوفييتي منشغال بقضايا بناء الدولة
الشيوعية في الداخل فخفف من وطأة التدخل في شؤون إيران الداخلية حيث سعى الجتذاب الواليات
المتحدة األمريكية بشدة لتساعده في التخلص التدريجي من النفوذ البريطاني على وجه الخصوص
".

)(٣

ومنذ ذلك الوقت بدأت االمتيازات االمريكية في تصاعد مستمر "بعد اطالع المسؤولين
االمريكيين على التقارير الفنية التي نشرتھا اجھزة االعالم والخاصة بالمسح للخليج العربي مما
دفع الشركات األمريكية للعمل بسرعة وحثت الحكومة على دعم الجھود الخاصة حيث ابدت ھذه
الشركات البترولية استعدادھا للدخول في خضم االستثمارات البترولية في المنطقة وبعد الحرب
العالمية االولى سمحت الواليات المتحدة االمريكية للشركات النفطية في الدخول بمساومات
ومشاركات مع شركات النفط البريطانية ".

)(٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي ،المصدر السابق  :ص٧٥
 (٢المصدر نفسه :ص ٩٢
 (٣المصدر نفسه  :ص٦٧
 (٤د .محمد حسين العدروس  ،تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ) ،عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية  ،القاھرة ( ١٩٩٨ ،
ط: ، ٢ص٢٤٧

١٥

وترتبط صناعة النفط بالواليات المتحدة األمريكية أكثر مما ترتبط أية صناعة أخرى بدولة
معينة في القرن العشرين  ،وصورة )رجل النفط األمريكي( غدت ظاھرة قومية في حياة األمريكي
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،حيث بدأت الشركات الباحثة عن النفط تسجل
النجاحات التجارية المنقطعة النظير أو الفشل إلى حد اإلفالس ،كما أصبحت قضية النفط في نھاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تشكل موضوعا ساخنا و يوميا في الحياة األمريكية
نتيجة لقيام االحتكارات الكبرى بالشركات العاملة في ھذا القطاع وبسبب محاوالت المستقلين وكذلك
اإلدارات الحكومية المتعاقبة  ،لكسر ھذه االحتكارات ،إال أن ھذا الصراع تمخض في النھاية عن
)حل وسط( ھو قيام مجموعة من الشركات النفطية الكبيرة التي تبدو في الظاھر أنھا مستقلة عن
بعضھا ،أما الحقيقة فإن سياساتھا تخطط باتفاق مشترك سواء أكان ذلك في داخل الواليات المتحدة
أو بـ )ذريتھا( التي انتشرت في العالم الحقا .

)(١

وتنظر الواليات المتحدة إلى أعمال ھذه الشركات في العالم على أنھا استعداد لوضع الخبرات
األمريكية في ھذا القطاع في خدمة أقطار العالم )!!( من خالل توظيف االستثمارات الضخمة لھذه
الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في االستفادة من ھذه الخدمات  ،أما وجھة النظر الحقيقية
فترى أن ھذا )االستعداد( األمريكي ھو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية

(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .محمد الرميحي  ،النفط والعالقات الدولية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب  ،الكويت  ، ١٩٩٠ ،ص ٢٩
 (٢د .محمد حسين العدروس  ،المصدر السابق  :ص ٣٠

١٦

زاد النفوذ األمريكي في إيران منذ اإلطاحة بحكم مصدق .وشھدت العالقات الدبلوماسية
واالقتصادية بين البلدين طوال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات نجاحا وتفاھما كبيرين،
وقام كل من الرئيس األمريكي أيزنھاور ونيكسون وكارتر بزيارة إيران أعوام  ١٩٥٩و  ١٩٧٢و
 ١٩٧٧م على التوالي .كما قام وزراء خارجية الواليات المتحدة بعدد كبير من الزيارات لطھران
طوال تلك العقود الثالثة ...وظل شاه إيران طوال تلك الفترة أحد أھم حلفاء الواليات المتحدة ،حتى
أطلق عليه لقب شرطي أمريكا األول في المنطقة

(١).

ايران اثناء الحرب العالمية الثانية:
ان الذي يستقطب اھتمامنا في ھذا البحث ليس مجرد قيام عالقة بين الدولة االيرانية
والواليات المتحدة االمريكية  ،وانما يرتكز بحثنا على مبادئ اساسية ھي تحديد نوعية ھذه العالقة
ومعرفة ظروف نشوؤھا وھل ھناك تكافؤ فيھا وما مدى ارتباطھا بالمصلحة الوطنية والمنطلق
االيديولوجي الذي ادعى الشاه محمد رضا االلتزام به ،فھل راع محمد رضا شاه ھذه المبادئ
االساسية في عالقاتھا مع الواليات المتحدة االمريكية ؟؟؟
ليس بدعا في تاريخ البشرية أن تتوثق العالقات بين أمة وأخرى ،أو دولة ودولة ،فمنذ قديم
العصور واالمم والشعوب والدول تجد نفسھا ـ بدافع من مصالحھا المشتركة ـ منساقة إلى اقامة
افضل الصالت وتوثيق اقوى الوشائج ،وكانت عالقات الجوار والعالقات االقتصادية والسياسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .ضيف \ الضعيان ،العالقات االمريكية االيرانية الوجه االخر ،بحث منشور ،كلية العلوم  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض)د.ت ( ،ص٢٣٤

١٧

والعلمية في طليعة العالقات التي تستأثر باھتمامھا .كما ان التعاون لتجاوز ظروف طارئة والتغلب
على اخطار محدقة ،كان من اقوى األسباب إلعادة السالم بين الكثير من االمم .تتراوح العالقات
الدولية عادة بين التعاون المرحلي الذي يستھدف تحقيق مصلحة مشتركة خالل فترة زمنية
محدودة ،وبين عالقات يراد لھا الدوام

واالستمرار(١).

عندما انتھت الحرب العالمية الثانية عام  ١٩٤٥اصبح واضحا ان مراكز القوى الدولية قد
تغيرت وان نتائج المعارك الحاسمة بين االطراف المتحاربة ھي التي قررت ھذا التغيير  ،كما اثرت
مساھمات ھذه القوى الدولية في الحرب بشكل كبير على العالقات بين الدول المنتصرة من جھة
وعلى العالقات الدولية من جھة اخرى .

)(٢

لقد أرست اتفاقية )يالطا( التي و ّقعت في نھاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥م ،نظام
االستقطاب الدولي من قبل مركزين رئيسين ھما الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،وقد
قسم ھذا النظام العالم إلى مناطق نفوذ وھيمنة ،موزعة بين ھذين القطبين الدوليين ،وبدأ مع ھذا
التقسيم تصاعد حدة التنافس والصراع الدولي على مناطق النفوذ االستراتيجية ،السيما المناطق
اإلسالمية الغنية بالمواد الخام من جھة والتي تشكل أسواق استھالكية من جھة أخرى ،فضالً عن
مواقعھا الجغرافية المھمة ،وغدت التبعية إلحدى ھذين المعسكرين ،المشكلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١ناصر الفرج  ،قيام العرش السعودي دراسة تاريخية للعالقات السعودية البريطانية  ،الصفا للنشر والتوزيع  ،لندن )ب  ،ت (  :ص٤
 (٢محمود علي الداود  ،الجامعة العربية واالمارات العربية  ،١٩٧١-١٩٥٨بحث غير منشور ،بغداد،١٩٩٩،ص٢-١

١٨

األساس التي ساھمت في تصدي البناء الحضاري وفقدان الھوية ،فضالً عن اإلمعان في التخلف
والتقھقر على شتى

األصعدة(١).

كان واضحا ً خالل ھذه الفترة أن أسرة بھلوي تحكم شكليا ً وتستخدم العنف والقمع والقوة
في إخماد أي محاولة تمرد في الداخل واألطراف ولكن القوة التي تحركھا ھي أمريكا وبريطانيا،
اللتان عملتا على تقليص النفوذ السوفيتي في إيران ونجحتا في ھذا األمر حتى استقرت األمور
لصالحھما خالل السنوات التي تلت انتھاء الحرب العالمية الثانية.

(٢).

وأثناء الحرب العالمية الثانية ١٩٤١م عندما ھاجمت ألمانيا روسيا أعلنت إيران حيادھا
بينما كانت بريطانيا وروسيا قد طلبتا إلى الشاه التدخل ضد األلمان فرفض ذلك وأصر على الحياد،
مما دفع بروسيا وبريطانيا إلى احتالل إيران ،وھكذا زحفت روسيا من الشمال إلى آذربايجان
ومقاطعات بحر قزوين بينما زحفت بريطانيا الحتالل أقاليم

الجنوب(٣).

أمام ھذا المأزق الذي شھدته إيران ،لم يجد رضا شاه بد من التنازل عن العرش البنه محمد
رضا ،واجتمع المجلس وأعلن خلع رضا شاه وتنصيب ابنه محمد في السادس عشر من
ايلول.(٤)١٩٤١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد\ احمد قصير ،المصدر السابق  :ص١٣٠
 (٢المصدر نفسه  :ص١٣٠
 (٣المصدر نفسه  :ص١٣٠
 (٤للتفاصيل يراجع :سميرة عبد الرزاق العاني ،العالقات اإليرانية البريطانية ،١٩٤١ -١٩٣٩اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب-
جامعة بغداد ،١٩٩٧،ص. ١١٣-٥٦

١٩

بينما نفي الشاه رضا إلى جزيرة )مورتيش( شرقي جزيرة مدغشقر ،حيث مات ھناك ،ودفن
في مصر ونقلت رفاته إلى إيران الحقاً،

(١).

وعلى الرغم من ان بريطانيا كانت من بين القوى التي انتصرت في الحرب الثانية اال انھا قد
تخلت عن موقعھا االول الذي كانت قد احتلته في الحرب العالمية االولى فقد تراجعت الى الموقع
الثاني من بين القوى الكبرى  ،وعدت الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي القوتان
الكبيرتان الرئيسيتان في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ).(٢
لم يكن الوضع االقتصادي البريطاني يؤھلھما كي تتبوأ مركز االفضلية في مؤتمرات الصلح
او في رسم خطوط العالقات بين القوى الدولية  ،وانما كانت كل المؤشرات تدل على ان مركز
القوى العالمي والذي سيــرسم مستقبـل العالقات الدولية بعد الحرب ھو المعسكر الشيوعي المتمثل
باالتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي المتمثل بالواليات المتحدة االمريكية وعلى الرغم من ان
الواليات المتحدة كانت مستعدة الن تترك الشرق االوسط للنفوذ البريطاني اال انھا كانت تدرك ان
االزمة االقتصادية التي تعاني منھا بريطانيا ستقف حائال امام استعادتھا لنفوذھا العسكري
والسياسي في الشرق االدنى وجنوب اسيا والشرق االقصى

(٣) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد\ احمد قصير ،المصدر السابق  :ص١٣٠
 (٢ماكسويل تليور واخرون  ،االستراتيجية االمريكية العليا في الثمانينات ،تعريب احمد بھاء الدين  ،بيروت ،١٩٨١،ص. ٢٠-١٩
 (٣احمد عبد الرحيم مرسي ،الستراتيجية االمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية  ،بيروت ،١٩٩٦،ص. ٣٤-٣٣

٢٠

ومع ان الحكومة البريطانية اصرت على انھا قادرة على الدفاع عن مواقعھا القديمة في
منطقة الشرق االوسط والخليج العربي بوصفه يحتل موقعا مھما وسياسيا من المواقع االستراتيجية
اال ان االدارة االمريكية كانت تخطط بكل دقة للتغلغل في منطقة الخليج العربي لكي تحل محل
بريطانيا التي سيطرت على طريق الھند قرابة قرنين ونصف من الزمن

)(١

كما ان السياسة األمريكية سعت لدعم عدد من األنظمة اإلقليمية الموالية لھا في المنطقة
وفي مقدمتھا نظام الشاه اإليراني المتمثل بـ محمد رضا بھلوي وتقديم المساعدات االقتصادية له ،
فضال عن المساعدات العسكرية من اجل جعله البديل المناسب لبريطانيا في حالة انسحابھا من
منطقة الخليج

العربي(٢).

وبتأييد من بريطانيا ألف أحمد قوام السلطنة وزارته في التاسع عشر من آب  ،١٩٤٢وقد
شاركتھم الواليات المتحدة األمريكية في ھذا الرأي ألھمية بقائه على رأس الحكومة في مثل تلك
الظروف الصعبة التي كانت عليھا البالد ). (٣
ويبدو أن أحمد قوام استفاد من الواليات المتحدة األمريكية بوصفھا قوة ثالثة للتأثير في
الحلفاء  ،فسارع إلى طلب المستشارين األمريكيين لمساعدة حكومته ). (٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .ابراھيم قدوره ،التنافس االمريكي البريطاني حول منطقة الخليج العربي  ،دمشق،١٩٩٩،ص. ٨٣-٨٢
 (٢عبد\ احمد قصير ،المصدر السابق  :ص.١٣٠
 (٣عبد المناف شكر الونداوي ،العالقات السوفيتية  -اإليرانية في ظل وفاق الحلفاء )كانون الثاني  -١٩٤٢كانون االول " ، (١٩٤٣األمن
القومي" )مجلة(  ،العدد الرابع ،السنة الثامنة  ،١٩٨٦ ،ص. ٨٢
 (٤طاھر خلف البكاء  ،التطورات الداخلية في إيران ) ١٩٥١ -١٩٤١بغداد :مطبعة النھار ، (٢٠٠٢ ،ص. ٦٣

٢١

في غضون ذلك ظھرت مشكلة أزمة العالقات االيرانية السوفيتية؛ ھي مسألة سحب القوات
السوفيتية من االراضي اإليرانية  ،طبقا ً للمادة الخامسة من معاھدة  ، ١٩٤٢ومؤتمر طھران لعام
(١).١٩٤٣

الذي عقد في  ٢٨تشرين الثاني في طھران كمؤتمر دولي حضره جوزيف ستالين عن

االتحاد السوفيتي وونستن تشرشل عن المملكة المتحدة وفرانكلن روزفلت عن الواليات المتحدة
االمريكية وفضال عن االقطاب الثالثة الذين كانوا يمثلون ذروة الحكم في جبھة الحلفاء حضر
المؤتمر عدد كبير جدا من دبلوماسي الدول الثالث وخبرائھا العسكريين لمناقشة مواضيع اساسية
منھا فتح جبھة ثانية في اوربا ضد دول المحور وتحديد خطوط سياسة ما بعد الحرب خاصة وان
ميادين القتال شھدت في تلك الفترة انتكاسات كبيرة بالنسبة للقوات

االلمانية(٢).

وعلى أثر ھزيمة المانيا في الثامن من أيار  ، ١٩٤٥طالبت الحكومة اإليرانية بانسحاب
القوات االجنبية من أراضيھا لكن االتحاد السوفيتي راوغ في مسألة االنسحاب

(٣).

رفضت الحكومة السوفيتية تحديد موعد االنسحاب وأدعت أن البند الخامس من معاھدة
 ١٩٤٢يتعلق بسحب القوات البريطانية ألن السوفييت لم يكونوا في حالة حرب مع اليابان  ،فعبرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد السالم عبد العزيز فھمي ،تأريخ إيران السياسي في القرن العشرين  ) ،القاھرة  :مطبعة المركز النموذجي ، (١٩٧٣ ،ص.٣٤
 (٢عبد الھادي كريم سلمان  ،مصدر سابق  ،ص.١٠٢
 (٣عبد السالم عبد العزيز فھمي ،المصدر السابق،ص.٣٤

٢٢

الحكومة اإليرانية وعلى لسان وزير خارجيتھا آنوشيروان سبھبدي عن أسفھا إزاء رفضھا
االنسحاب وتفسيرھا غير المنطقي لبنود معاھدة  ، ١٩٤٢وطلبت من الواليات المتحدة األمريكية
التدخل لحسم ھذا الموضوع

(١).

واستجابة للطلب اإليراني أرسل جيمس بايرنز ) (J. F. Byrnesوزير الخارجية األمريكية ،
مذكرة إلى وزير الخارجية السوفيتية مولوتوف في الثالث والعشرين من تشرين الثاني  ١٩٤٥بين
فيھا رفض الواليات المتحدة األمريكية التدخل السوفيتي في شؤون إيران الداخلية موضحة أن
أعمال التمرد لم تحدث إال في المناطق التي توجد فيھا القوات السوفيتية ودعت إلى سحب القوات
األجنبية بأسرع وقت ممكن سواء كانت ھذه القوات سوفيتية أو بريطانية أو أمريكية). (٢
لم تصل العالقات اإليرانية  -السوفيتية الى حالة الدفء حتى اعترى ھذه العالقات بعض
المشكالت التي أسھمت في تأجج الحرب الباردة بينھما منھا تخلي قوام السلطنة عن التزاماته
بموجب اتفاقية الرابع من نيسان  ،١٩٤٦وحظر نشاط "حزب توده " الموالي للسوفيت  ،وارتباط
إيران اقتصاديا ً وعسكريا ً مع الواليات المتحدة االمريكية ). (٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١للتفاصيل ھند طاھر خلف البكاء  ،العالقات اإليرانية -السوفيتية  ،١٩٥١-١٩٤١رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  -الجامعة
المستنصرية  ،٢٠٠٤ ،ص . ٥٦ -٥٢
 (٢روح \ رمضاني  ،المصدرالسابق  ،ص .١٤٤
 (٣المصدر نفسه  ،ص .١٩١

٢٣

ويذكر ھاري ترومان في مذكراته بأن االتحاد السوفيتي " أصر على احتالل اذربيجان حتى
تأكدت بنفسي أن ستالين قد أحيط علما ً بأني أصدرت أوامري للقادة العسكريين األمريكيين لألعداد
لتحريك قواتنا البرية والبحرية والجوية  ،وتصرف ستالين كما كنت اتوقع وسحب قواته" ). (١
وفي الوقت ذاته كانت العالقات اإليرانية  -االمريكية تمر في مرحلة االنتعاش وتوجت بزيارة
الشاه الى الواليات المتحدة االمريكية في الخامس عشر من تشرين الثاني  ١٩٤٩التي عمقت من
حدة الخالفات بين إيران والسوفييت  ،فكتبت صحيفة "أزفستيا" في عددھا الصادر في الرابع من
آذار  ١٩٥٠إن إيران أصبحت اآلن ضمن دائرة النفوذ الذي تمارسه االحتكارات االمريكية التي
تحاول تحقيق السيطرة على كافة انحاء العالم  ،دون أن تعير أدنى اھتمام إلى مصالح أقطار الشرق
األوسط وال يھمھا سوى تنفيذ خططھا العدوانية " ). (٢
وعلى أي حال " لم تجلب احداث الحرب العالمية الثانية ونتائجھا على الساحة االيرانية سوى
مآس جديدة واعباء اضافية الى الجماھير التي تردى وضعھا االقتصادي بصورة ملموسة ولم يخل
ذلك من مردود سياسي خاصة وانه كشف النقاب اكثر عن طبيعة الحكم القائم في البالد ".

)(٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١نقالً عن":مذكرات ريتشار نيكسون" ،الحرب الحقيقية ،ترجمة :مركز دراسات الخليج العربي ،شعبة الدراسات السياسية واالستراتيجية ،
جامعة البصرة  ،١٩٨١ ،ص١٦.
 (٢روح \ رمضاني  ،المصدر السابق ،ص١٩١
 (٣عبد الھادي كريم سلمان  ،المصدر سابق ،ص١١٧

٢٤

 العالقات االيرانية االمريكية في عھد محمد رضا شاه :الجانب السياسي:
انتھت أسطورة رضا بھلوي بعد ثالثة أسابيع من الغزو األنجلو سوفييتي إليران في ١٩
سبتمبر  ١٩٤١وغادر طھران إلى جزيرة موريشيوس على بارجة بريطانية  ،ثم إلى جوھانسبرج
في جنوب أفريقيا حتى توفي عام  ١٩٤٤ودفن في القاھرة خمس سنوات ثم نقل جثمانه إلى الري
بالقرب من طھران عام

١٩٤٩م

(١).

وبسقوط اول عاھل بھلوي بدا عھد جديد في تاريخ ايران المعاصر الفت بقية سنوات الحرب
العالمية الثانية مرحلته االولى  (٢) .كما وصلت اولى القوات االمريكية الى ايران في ديسمبر ١٩٤٢
.

)(٣

تولى محمد رضا عرش ايران يوم السادس عشر من ايلول ليبدا بذلك عھد ثاني ملوك االسرة
البھلوية الذي تميز الى حد ما عن عھد والده

(٤).

ادى محمد رضا شاه اليمين الدستورية يوم ١٦

ايلول عام  ، ١٩٤١اي في اليوم نفسه الذي تخلى فيه والده عن العرش  .وقد تعھد امام المجلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص ١٤٢
 (٢عبد الھادي كريم سلمان  ،المصدر السابق  :ص ٧٨
 (٣دونلد ويلبر  ،المصدر السابق  :ص١٢٢
 (٤عبد الھادي كريم سلمان  ،المصدر السابق  :ص ٨١

٢٥

بان يحفظ سيادة ايران ويصون حقوق الشعب ويعمل من اجل احترام الدين االسالمي الحنيف وان
يراعي الدستور والقوانين المرعية في

البالد )(١

كان تولي محمد رضا شاه العرش قد عاصر مدة االحتالل األنجلو سوفييتي إليران  ،أثناء
الحرب العالمية الثانية  ،فإن الصيغة التي اعتلى بھا العرش بعد خلع والده رسخت في وجدانه
كراھية عميقة لدولتي االحتالل  ،وجعلته يبحث عن سند دولي جديد يساعده في تحقيق طموحه
لوضع بصمات لعھده تتخطى انجازات أبيه  ،بعد اقتناعه بأن الحنكة السياسية والخبرة اإلدارية
يتوجھما االعتماد على قوة عسكرية تؤمن للحاكم السيطرة الكاملة على شؤون دولته داخليا
وخارجيا(٢) .

بالمقابل فان " الواليات المتحدة عندما دخلت الحرب العالمية الثانية كانت مدفوعة بعوامل
سياسية واقتصادية اعتقادا منھا بان انتصار المانيا ينھي الوجود االمريكي االقتصادي المتنامي
الجديد في الخليج العربي وخوفا من تصفية االحتكارات البترولية

"(٣) .

من ناحية اخرى اخذت الواليات المتحدة تنفذ مخططاتھا من اجل التغلغل في ايران ايضا وذلك
عن طريق اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة المشاكل الناجمة من الوجود العسكري السوفيتي في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد الھادي كريم سلمان  ،المصدر السابق  ،ص٨١
 (٢د  .امال السبكي  ،المصدر السابق،ص١٦٧
 (٣د .محمد حسين العدروس  ،المصدر السابق  ،ص٢٤٩

٢٦

شمال ايران والذي اعتبرته الواليات المتحدة تھديدا لمصالحھا في الخليج ولھذا قدم الرئيس
االمريكي مشروعا الى مؤتمر القمة الثالثي الذي عقد في طھران في نوفمبر  ١٩٤٣يتعلق بالتعھد
باالنسحاب العسكري من االراضي االيرانية فور االنتھاء من الحرب واالعتراف باستقالل وسيادة
ايران

(١) .

وھكذا تحولت ايران عمليا الى قاعدة ثابتة للحلفاء في الشرق االوسط مما كان يؤلف تحوال
جذريا في الموقف االيراني الرسمي  .وقد تعزز ھذا االتجاه في الساسية االيرانية اكثر مع
االندحارات التي منيت بھا القوات االلمانية في الجبھة الشرقية  ،وال سيما بعد ايقاف زحفھا في
ضواحي لينينغراد وردعھا عن العاصمة موسكو ومن ثم سحقھا في معركة ستالينغراد المعروفة
التي حدثت في اب من عام  ١٩٤٢م

(٢) .

ولھذا يمكن القول ان دخول امريكا الحرب كان دفاعا عن مصالحھا واستثماراتھا االقتصادية
الواسعة في الشرق االقصى والخليج العربي واخذت تتبع سياسة خارجية في المنطقة تعكس
اھتمامات جديدة بعيدة كل البعد عن مبدا منرو الذي سارت عليه في السابق فاتفقت مع بريطانية
ضد القوى الوطنية في العراق والخليج العربي وحتي في ايران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .محمد حسين العدروس  ،المصدر السابق ،ص٢٥١

 (٢عبد الھادي كريم سلمان  ،المصدر السابق ،ص ٨٤

 (٣د .محمد حسين العدروس  ،المصدر السابق  ،ص٢٤٩

٢٧

)(٣

حيث " اخذ النفوذ االمريكي يتعاظم في ايران منذ عام  ١٩٥٣بشكل خاص بعد االنقالب الذي
دبرته المخابرات المركزية االمريكية وقاده الجنرال فضل \ زاھدي وادى الى تشديد قبضة الشاه
على السلطة بعد ان تمت تصفية قوى المعارضة الوطنية في ايران والتي تزعمھا محمد مصدق .
وكان التصريح الثالثي البريطاني الفرنسي االمريكي للتدخل العسكري في شؤون المنطقة العربية
باسم حماية اسرائيل خطوة امريكية اوسع وتبعھا حلف بغداد الذي ضم بريطانية وايران وتركيا
وھو الحلف الذي استھدف مواجھة السوفييت في الشرق االوسط والخليج العربي واحتواء قواتھم
بطريقة تحول دون وصولھا الى المحيط الھندي " .

)(١

"وكان النظام الشاھنشاھي منذ عام  – ١٩٥٨و حسب الوثائق التي تم الحصول عليھا من
مركز التجسس االمريكي في ايران –عضواً رسميا ً في منظمة ثالثية تتشكل من المنظمات االمنية
االيرانية و التركية و االسرائيلية ،باسم )السنان

المثلث("(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .محمد حسين العدروس  ،المصدر السابق :ص٢٦٧
 (٢القضية الفلسطينية في أحاديث اإلمام الخميني ،مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام الخميني،ط٢٠٠٢ ، ٢م ،ص٢٨

٢٨

الجانب العسكري:
إن عداء الواليات المتحدة للشعوب جزء متأصل في البنية اإلمبريالية األمريكية التي تستمد
قوتھا وحيويتھا من القدرات العسكرية ومصانع األسلحة الضخمة التي تنتج أنواعا وأعدادا ھائلة
من األسلحة الجديدة والمتجددة .ھذه األسلحة األمريكية ھي المسؤولة عن قتل حوالي  ١٢مليون
شخص في شتى أنحاء العالم ھم ضحايا الحروب التي اندلعت منذ نھاية الحرب العالمية الثانية
والتي غذتھا وما زالت تغذيھا السياسة والدبلوماسية األمريكية .إن الواليات المتحدة ليست فقط
أكبر دولة منتجة لألسلحة بل ھي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت القنبلة الذرية وھي أول
دولة في العالم تفجر القنبلة الھيدروجينية وھي أيضا أول دولة تطور القنبلة النيوتروجينية التي
تقتل البشر دون اإلضرار بالمباني والمعدات .كذلك فإن الواليات المتحدة ھي الدولة التي تحاول أن
تزج بالعالم في أخطر سباق للتسلح وذلك من خالل تطوير أسلحة حرب النجوم ومحاوالتھا الراھنة
لعسكرة الفضاء الخارجي .لقد تسببت الواليات المتحدة في جلب المعاناة للشعوب وما زالت تفرض
بالقوة ھيمنتھا على العالم كما أنھا استطاعت أن تطبع ھذا العصر بالطابع األمريكي واستطاعت أن
تؤثر في أحداثه وتحوالته كما لم تتمكن أي دولة أخرى حتى اآلن

(١).

أن الواليات المتحدة األمريكية ھي أكبر وأضخم دولة في العالم المعاصر على اإلطالق .لذلك
يفضل البعض أن يطلق على ھذا العصر اسم العصر األمريكي وذلك لما لھا دون غيرھا من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .عبد الخالق عبد \  ،المصدر السابق :ص ٢٢

٢٩

الدول من ھيمنة شاملة وواضحة على شؤون العالم وذلك منذ أن برزت على الساحة الدولية بعد
الحرب العالمية الثانية كدولة عظمى .إن تأثير الواليات المتحدة في شؤون العالم يرجع في األساس
إلى ضخامة ھذه الدولة فكل ما يتعلق بالواليات المتحدة ضخم بكافة المعايير .فاالقتصاد األمريكي
ھو أضخم اقتصاد في العالم والقوة العسكرية األمريكية ھي أضخم قوة عسكرية في العالم كما أن
أكبر المصارف والشركات في عالمنا ھي مصارف وشركات أمريكية .وليس من المبالغة القول إن
الواليات المتحدة ليست فقط أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وتقنية في العالم المعاصر بل ھي كذلك
في كل التاريخ البشري المعروف .إن الواليات المتحدة ھي اليوم ومنذ نھاية الحرب العالمية الثانية
القوة المؤثرة في العالم المعاصر .وھي أيضا أكبر القوى اإلمبريالية واالستغاللية في العالم .إن
الواليات المتحدة ھي أكثر دول العالم التي مارست والتي ارست االضطھاد والقھر ضد الشعوب
وخصوصا شعوب العالم الثالث .إن تاريخ الواليات المتحدة حافل بالغزوات والتدخالت والممارسات
القمعية .

)(١

لھذا فان ما تقدم لم يكن خافيا عن محمد رضا شاه ھذا ما جعله يعتمد على ھذه القوة في "
بناء مؤسسة عسكرية جيدة في الفترة الواقعة من  ١٩٥٣إلى  . ١٩٧٢وزادت ميزانية القوات
المسلحة من  ٦٠مليون دوالر إلى اثنين بليون دوالر تقريبا  ،كما زادت مرة أخرى من عام ١٩٧٢
حتى  ١٩٧٦ووصلت إلى سبعة عشر بليون دوالر تقريبا بعد حرب اكتوبر وزيادة أسعار النفط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .عبد الخالق عبد \  ،المصدر السابق  :ص٢٢ -٢١

٣٠

عالميا  ،نظرا ألن ميزانية القوات المسلحة لم تكن تدرج ضمن ميزانية الدولة أو يتم اإلفصاح عنھا
مطلقا ،وعليه أصبحت الركيزة األولى لمساندة عرش الطاووس  ،كما أصبح محمد رضا أھم
مشتري لألسلحة األمريكية واألوروبية على حد

سواء(١).

وھكذا وبفضل القوات المسلحة اإليرانية الضخمة  ،والشرطة السرية اليقظة أصبح محمد رضا
قادرا على كبح جماح المعارضة وتمزيق المنظمات المناوئة لسلطاته  ،منذ عودته للحكم عام
 . ١٩٥٣فبدأ بحل الجبھة الوطنية  ،وألقى القبض على معظم زعمائھا وعلى رأسھم مصدق

(٢).

فقد كان الشاه يعتقد ان عالقته الخاصة بالواليات المتحدة االمريكية ستؤدي الى زيادة
االستقرار لعرشه  ،لذلك كانت اعادة تنظيم الجيش واعادة تسليحه باألسلحة الحديثة اول ما شغل
اھتمام الشاه ،وكانت نتيجة ذلك اغراق الواليات المتحدة إليران بسيل من االسلحة  ،حتى اصبح كل
دوالر امريكي يحصل عليه الشاه وايران من البترول االيراني  ،يدفعان في مقابله دوالرين للواليات
المتحدة االمريكية  ،ثمنا للمعدات العسكرية والبضائع التي تستوردھا ايران من الواليات المتحدة
االمريكية .

)(٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص ٧٣
 (٢المصدر نفسه  :ص ٧٥
 (٣احمد مھابة  ،ايران بين التاج والعمامة  ) ،دار الحرية للطباعة والنشر(  ، ١٩٨٩،ص٨٧ - ٨٤

٣١

قامت "الواليات المتحدة األمريكية على إعادة ھيكلة القوات اإليرانية  ،وتوثيق أواصر
القيادتين العسكريتين األمريكية واإليرانية وتشكيل )ھيئة األركان المشتركة( للتنسيق بين القوات
البرية والجوية والبحرية" .

)(١

وفي أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات ،وبتوجيه من وكيل وزارة الخارجية أوالً ،يوجين
روستو ،ثم من ھنري كيسنجر عضو مجلس األمن القومي ،سلك الشاه ببلده مسلك التسلح الواسع،
وإعداد العدة الالزمة لحماية المصالح البريطانية واألنجلو أمريكية في منطقة

الخليج(٢).

وباستغالل الملف النفسي للشاه الذي رسمته وكالة المخابرات المركزية األمريكية البريطانية،
أقنعت وزارة خارجية كيسنجر الشاه أنه في حاجة ماسة إلى كميات كبيرة من المعدات العسكرية.
وقد جاء بصحبة تلك المعدات عدد غير محدود من رجال المخابرات األمريكية والبريطانية ،في حين
ذھبت فرق كبيرة من الضباط اإليرانيين إلى الواليات المتحدة وبريطانيا بل وإسرائيل للتدريب.

)(٣

لقد كانت طائرات ھيركوليز وبوينج  ٧٤٧للنقل الجوي تتردد ذھابا وإيابا بين نيويورك
وإيران ،بعد أن تتوقف في مدريد بإسبانيا وجزر األزور ،حاملة قطع الغيار للمروحيات والطائرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١أسعد محمد زيدان الجواري  ،العالقات اإليرانية األمريكية  ١٩٥١م ـ  ١٩٥٩م  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كلية األداب  ،جامعة بغداد
 ١٩٩٥ ،م  ،ص ٢٥٩ -٢٥٠ :
 (٢روبرت دريفس و ثيري لومارك  ،رھينة بقبضة الخميني  ،ط" ، ١نيو بنجامين فرانلكين ھاوس ببليشينغ كومباني إنك"  ،نيويورك ،
 ، ١٩٨٠ص١٩
 (٣روبرت دريفس و ثيري لومارك  ،المصدر السابق ،ص١٩

٣٢

الحربية اإليرانية األمريكية الصنع .لقد كانت ھناك حاجة ماسة لتلك المعدات في معركة إخماد
القبائل الكردية المتمردة في المقاطعات اإليرانية الغربية

(١).

وبحلول اوائل السبعينات اصبحت ايران ركيزة تستند اليھا السياسة االمريكية في الشرق
االوسط ومن اجل تحقيق ھذا الھدف تلقت ايران شحنات عسكرية أمريكية لم يسبق لھا مثيل ،
وكانت نتيجة ذلك اغراق الواليات المتحدة االمريكية إليران بسيل من االسلحة ،فضال عن انتقال
رجال االعمال االمريكيين والعائالت والمصانع االمريكية اليھا ،وكان الھدف من وجھة النظر
االمريكية ھو جعل ايران بمثابة القلعة العسكرية في المنطقة .

)(٢

كانت إيران حتى عام ١٩٧٨أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد السعودية إذ كانت تنتج ٦
ماليين برميل يوميا وكان ھذا اإلنتاج يقدر ب  % ٢٠من إنتاج دول األوبك وأصبح الشاه يالحق
في طھران أو في أوروبا من متصيدي ا لمشروعات التي كان يخطط لھا في إيران وصرف جزءاً
غير يسير من الثروة على شراء األسلحة المتطورة من الواليات ا لمتحدة ولقد أثبتت الشواھد
التاريخية بعد ذلك في إيران تحقق مقولة المعارضة اإليرانية والقائلة بأن الذھب األسود )النفط(
أصبح مصيبة إليران.

)(٣

وھكذا زاد حجم النشاط العسكري االمريكي  ،وتعددت بعثاتھا العسكرية  ،فأرسلت بعثة لوزارة
الدفاع اإليرانية  ،وقادة الجيش والطيران والبحرية تشرف على التخطيط والتدريب كما ارسلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١روبرت دريفس و ثيري لومارك  ،المصدر السابق  ،ص٤٣
 (٢احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٨٤
 (٣د .محمد الرميحي المصدر السابق ،ص١٢٧

٣٣

بعثة ثانية لتنفيذ برامج المساعدة العسكرية المترتبة على اتفاقية الدفاع المشترك  ،وبعثة ثالثة
مھمتھا مساعدة الحرس االمبراطوري  ،وبعثة رابعة لمساعدة وزارة الداخلية وجھاز االمن
االيراني )السافاك (  ،وكانت نتيجة كل ذلك ان تلقت ايران مساعدات عسكرية امريكية تزيد قيمتھا
على مليار

دوالر(١) .

ومن ھنا بدأت الميزانية العسكرية االيرانية تتضخم وترتفع فقد زادت من  ٣٣٦,٢مليون
دوالر عام  ، ١٩٦٧الى  ٤٦٥,٧مليون دوالر عام  ، ١٩٦٨ثم الى  ٥٣٦,٩مليون دوالر عام
 ، ١٩٦٩ثم  ٦١٩,٥مليون دوالر عام  ، ١٩٧٠ثم الى  ٦٨٦,٧مليون دوالر عام  ، ١٩٧١ثم الى
 ٩١٥مليون دوالر عام  ، ١٩٧٢اي انھا زادت ثالثة اضعاف خالل فترة ال تزيد على خمسة سنوات
.

)(٢

ففي القوات الجوية بلغ عدد الفانتوم االمريكية لدى ايران حتى عام ١٩٧٨م  ٢٢٥طائرة
وبلغت قيمة صفقة االسلحة ھذه نحو  ٩٠٠مليون دوالر  .حتى قالت صحيفة )نيويورك تايمز( في
عام  ١٩٧٤عبارة مشھورة ھي  :ان الشاه اصبح يشتري الطائرات االمريكية بصورة اسرع من
انتاجھا(٣).

اما بالنسبة للقوة البحيرة فقد بلغت  ٢٨الف جندي تسيطر على ثالثة مدمرات واربع
فرقاطات

(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٨٨
 (٢المصدر نفسه  ،ص٨٩
 (٣المصدر نفسه  ،ص٩٢
 (٤المصدر نفسه  ،ص٩٢

٣٤

ونتيجة كل ذلك اصبح الشاه يملك قوات مسلحة بلغت في عام  ١٩٧٨نحو  ٢٥٠الف جندي
موزعين على ثالثة فرق مدرعة ثالثة فرق مشاة ولواء مستقل مدرع واخر مشاة وثالث محمول
بالطائرات ورابع من القوات الخاصة فضال عن اربع كتائب صواريخ مضادة للطائرات وذلك حتى
اخر ايام

الشاه(١).

وبذلك اصبحت ايران تمثل اكبر ترسانة عسكرية في منطقة الخليج وتأتي في المرتبة الثانية
بعد اسرائيل  ،في مجال استيراد االسلحة االمريكية  ،مع فارق واحد ان ايران تدفع بينما اسرائيل ال
تدفع شيئا

(٢).

الملف النووي :
إن أخطر بعد في صراع الشرق والغرب ھو البعد العسكري والنووي كما أن أكثر ما يؤرق
ويقلق العالم المعاصر اآلن ھو ذلك المخزون النووي الھائل الذي يمتلكه كل من الشرق والغرب
واستمرار كل منھما في تطوير ھذا المخزون من األسلحة النووية المدمرة .لقد أصبح التسلح
النووي جزءا ال يتجزأ من صراع الشرق والغرب وأضفى عليه بعدا تدميريا خطيرا بحيث لم يعد
باإلمكان فھم واستيعاب شمولية ھذا الصراع دون اإلشارة إلى سباق التسلح النووي الجنوني الذي
يشھده العالم المعاصر

اليوم(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٩٣
 (٢المصدر نفسه  ،ص٩٣
 (٣عبد الخالق عبد \ ،العالم المعاصر والصراعات الدولية ) ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب  ،الكويت(  : ١٩٨٩ ،ص ٧٧

٣٥

لقد تزامن بروز سباق التسلح النووي في العالم مع انتھاء الحرب العالمية الثانية مباشرة.
فلم تكد الحرب تنتھي حتى بدأ العالم يشھد سباقا نوويا ھائال بين ،وازداد تأجج ھذا السباق مع
تصاعد الصراع األيديولوجي بين الشرق والغرب وتفاقم حدة الحرب الباردة بين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفيتي وبروز التكتالت العسكرية في

أوروبا(١).

ففي الفترة من سنة  ١٩٦٠إلى سنة  ١٩٨٥أنفق العالم ما مجموعه  ١٤ألف ألف مليون
دوالر على الشؤون العسكرية كما إجمالي بلغ اإلنفاق العسكري في العالم سنة  ١٩٨٦وحدھا
 ٩٠٠ألف مليون دوالر أي ما يعدل مليوني دوالر في كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد وعلى مدار
 ٣٦٥يوما من أيام السنة  .وكانت الحصيلة النھائية والملموسة ھي امتالك العالم مخزونا من
األسلحة ومن القدرات التدميرية تقدر بحوالي  ١٦ألف مليون طن من مادة أل )ت  .ن .ت( أي ما
معدله خمسة آالف ضعف جميع القدرات التدميرية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية
وتوصل العالم على أثر ھذا اإلنفاق إلى تكدس ما مجموعه  ٥٠ألف رأس نووي بعد أن كان ثالث
قنابل نووية سنة  ١٩٤٥أي أن العالم أخذ ينتج خالل األربعين سنة األخيرة ما معدله ثالث قنابل
ونصف قنبلة نووية في اليوم وما زال العالم مستمرا في إنتاجه لھذا العدد من القنابل النووية كل
يوم من أيام

السنة(٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد الخالق عبد \ ،المصدر السابق  ،ص ٧٩
 (٢المصدر نفسه  ،ص ٨١-٨٠

٣٦

ان كل رأس نووي من الرؤوس النووية الموجودة في العالم والتي يبلغ عددھا خمسين ألف
رأس نووي قادرة على قتل  ٢٥٠ألف نسمة أي أنه لو استخدمت جميع ھذه الرؤوس النووية معا
في حرب نووية فإنھا ستقتل اثني عشر ألف مليون نسمة أي ثالثة أضعاف عدد سكان األرض حاليا
وتتوقع التقديرات المعتدلة أنه في حالة استخدام ما لدى العالم من قنابل نووية فإن عدد األفراد
الذين سيقتلون مباشرة في الجزء الشمالي فقط من الكرة األرضية يبلغ ألف مليون نسمة وسيصاب
ألف مليون آخرين بجروح خطيرة تؤدي الحقا إلى الوفاة أي أن نصف البشرية سيالقى حتفه في
الدقائق األولى المباشرة الندالع حرب

نووية(١).

ووفقا لما تقدم فال يمكننا ونحن نتحدث عن التعاون العسكري االيران االمريكي ان نغفل
البرنامج النووي االيراني لذلك ارتأيت ان اتحدث عن بدايات الدعم االمريكي إليران لبناء برنامجھا
النووي اذ " يعود التاريخ النووي االيراني الى عام  ١٩٦٠اذ انشأ شاه ايران وبمساعدة امريكية
منظمة الطاقة النووية االيرانية ومركز طھران للبحوث النووية لكن ھذا المركز لم يأخذ دوره
البحثي المطلوب حتى عام  ١٩٦٧عندما الحق بجامعة طھران واشرفت عليه منظمة الطاقة النووية
االيرانية

"(٢).

بمجرد ان بدا المركز بحوثه اھدت الواليات المتحدة للمركز مفاعال صغيرا بقدرة  ٥ميغاواط
ألغراض البحث وكان لھذا المفاعل القدرة على انتاج  ٦٠٠غرام من البلوتونيوم سنويا من وقوده
النووي المستھلك

(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد الخالق عبد \  ،المصدر السابق  ،ص ٨٧
 (٢خالد بن محمد العلوي  ،التجاذب التقني والسياسي للملف النووي االيراني )المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب  – ،الكويت : (٢٠٠٧،
ص١٨
 (٣المصدر نفسه  :ص ١٨

٣٧

تركزت طموحات الشاه على بناء  ٢٣مفاعال نوويا إلنتاج الطاقة الكھربائية وبمدة قصيرة
جدا وعلى مرأى ومسمع من الواليات المتحدة  .كذلك قام الشاه بتوقيع معاھدة مع ) ماسيوشوست
( التكنلوجي لتدريب  ٨٠٠مھندس وفني ايراني إلدارة مفاعل بوشھر عند االنتھاء منه

(١).

ھذه بعض الحقائق عن الجيش االيراني  ،او قوة الردع االيرانية –االمريكية ضد الشعب
االيراني من جھة  ،ودول المنطقة من جھة اخرى حيث التقت مطامح الشاه مع مصالح الواليات
المتحدة  ،اما بالنسبة للشاه فانه كان يرى في ھذا الوجود االمريكي الضخم  ،رمزا للحماية
االمريكية له ضد خصومه في الداخل وفي الخارج  .كما كان يرى ان للوجود االمريكي الضخم في
ايران عسكريا واقتصاديا وسياسيا  ،ميزة اخرى ھي نشر او اشاعة اساليب ومفاھيم الحضارة
الغربية والحياة العصرية في بنية المجتمع االيراني

(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١خالد بن محمد العلوي  ،المصدر السابق  ،ص١٨
 (٢احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٩٣

٣٨

الجانب االقتصادي :
لقد اضحى االقتصاد االيراني بيد امريكا و اسرائيل بعد أن خرجت السوق االيرانية من يد
االيرانيين والمسلمين ،و خ ّيم شبح االفالس و الفقر على التجار و المزارعين ،إذ اوجدت اصالحات
)السادة( سوقا ً سوداء .ألمريكا و اسرائيل ،و ليس ثمة منق ٍذ لھذا الشعب الفقير .

)(١

سرعان ما ظھرت المشاكل لشركات النفط في الخليج بدءا من إيران .فقد بدأ الرأي العام
اإليراني يعي اكثر فأكثر العالقات االقتصادية والسياسية غير المتوازنة التي كانت تربط الحكومة
اإليرانية بشركة النفط البريطانية فقد حاولت الحكومة اإليرانية الحصول على مداخل اكبر من أعمال
الشركة على أراضيھا وباءت كثير من ھذه المحاوالت بالفشل ففي مذكرة موجھة من الحكومة
اإليرانية إلى عصبة األمم المتحدة في  ١٨يناير١٩٣٣الحظت اآلتي :لو كانت )الحكومة اإليرانية(
بدال من تعطى إتاوة محدودة قد وضعت مجانا جميع حقول النفط رھن تصرف صاحب االمتياز
)الشركة البريطانية( وأبقته خاضعا لقانون الضريبة العادي الساري في إيران فقط لكانت تقاضت
منذ عام  ١٩٠٥حتى سنة  ١٩٣٢من الضرائب التي تجنيھا إدارة الجمارك وحدھا ما مجموعه )
 ( ١٩،٩٥٨،٥٠٩جنيه إسترليني و  ١٦شلنا بينما ھي لم تتقاض على شكل إتاوة من سنة
 ١٩٠١حتى سنة  ١٩٣٢سوى )  ( ١١،٠٠٠،٠٠جنيه إسترليني تقريبا!!
وضع شعبي معاد لشركة النفط العاملة في األراضي اإليرانية.

)(٣

)(٢

لقد تبلور في إيران

في ھذه األجواء تدخلت الحكومة

األمريكية في الظاھر للمساعدة في حل األزمة وفي الحقيقة لحصول شركات النفط األمريكية على
موطئ قدم في نفط إيران الذي كان حتى وقتھا مغلقا ً في وجه المصالح

األمريكية(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١القضية الفلسطينية في أحاديث اإلمام الخميني ،مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام الخميني،ط٢٠٠٢ ، ٢م )من حديث لألمام( بتاريخ /٥/١٥
 ، ١٩٦٤صحيفة النور ،ج  ،١ص٢٧
 (٢د .محمد الرميحي  ،المصدر سابق ،ص ١٢١
 (٣المصدر نفسه ،ص ١٢٢-١٢١
 (٤المصدر نفسه ،ص ١٢٣

٣٩

لقد كان الدور األمريكي في تجربة إيران واضحا في تفكيك االحتكار البريطاني ) (١فقد "سادت
الواليات المتحدة على العالم اقتصاديا معظم فترات القرن العشرين ،مما جعل استخدام السالح
االقتصادي جذابا ومغريا" .

)(٢

فبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة شھدت مناطق الخليج تطويرا للصادرات النفطية فقد كان
الطلب العالمي على النفط يزداد وأصبح النفط مستخدما اكثر من قبل في الصناعة والمواصالت
فبعد الحرب مباشرة كان القطران الكبيران المنتجان للنفط ھما العراق وايران

(٣) .

)(٤

فقد "استوعب مخططو السياسة االمريكية اننا سنخرج من الحرب العالمية الثانية قوة عظمى
وحيدة فريدة في تاريخ العالم وخططوا بحرص – خالل الحرب وبعدھا – لتشكيل عالم ما بعد
الحرب" .

)(٥

كان "كينان" من اذكى والمع المخططين االمريكيين وله دور رئيس في تشكيل عالم ما بعد
الحرب العالمية الثانية وتمثل كتاباته تصويرا مثيرا لماكنة الحمائم  .كتب "كينان " عام ١٩٤٨
المذكرة رقم  ٢٣لتخطيط السياسة  ) :عندنا حوالي  % ٥٠من ثروات العالم وفقط  %٦,٣من
سكانه  ...وبمثل ھذا الوضع اليمكننا تجنب حسد واستياء االخرين  .مھمتنا الحقيقية في الفترة
القادمة ھي ترتيب نموذج للعالقات يحافظ على استمرار ذلك التفاوت  ...ولتحقيق ذلك سيكون علينا
التخلي عن االحالم والعواطف وتركيز اھتمامنا على اھدافنا القومية المباشرة  ...يجب ان نمسك
عن كالمنا المبھم لألخرين  ...ولن يكون اليوم الذي نضطر فيه للتعامل بمنطق القوة بعيدا وكلما
قلت عوائقنا من جراء رفع تلك الشعارات كان ذلك افضل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .محمد الرميحي  ،المصدر سابق  ،ص ١٢٣
 (٢نعوم تشومسكي  ،المصدر السابق  ،ص٥١
 (٣د .محمد الرميحي  ،المصدر سابق ،ص١١٩
 (٤المصدر نفسه ،ص ١٢٠
 (٥نعوم تشومسكي المصدر السابق ،ص١١
 (٦المصدر نفسه  ،ص ١٣

٤٠

" )(٦

خالل الحرب العالمية الثانية طورت مجموعات بحث في كل من وزرارة الخارجية ولجنة
العالقات الخارجية خططا لعالم ما بعد الحرب على اساس ما اسموه المجال العظيم والذي عليه ان
يخضع لمتطلبات االقتصاد االمريكي  .يشمل المجال العظيم نصف الكرة االرضية الغربي غرب اوربا
 ،الشرق االقصى  ،المستعمرات السابقة لإلمبراطورية البريطانية )التي تفككت(  ،مصادر الطاقة في
الشرق االوسط والتي المثيل لھا  ،والتي كانت تتحول من ايدي منافستينا فرنسا وبريطانيا الى ايدينا
 ،وبقية العالم الثالث وان امكن بقية العالم  ،تم اخضاع المجال العظيم لمتطلبات االقتصاد االمريكي
بقدر ما سمحت به الظروف .

)(١

ومن جديد بدأت افواج من الخبراء االمريكان في شتى مجاالت االختصاص تتوجه الى ايران ،
وال سيما ان رئيس الوزراء قوام السلطنة الذي حكم خالل المدة الواقعة بين  ٩اب  ١٩٤٢و ١٣
شباط  ١٩٤٣وكان يميل الى احالل الخبراء

االمريكان(٢).

وفي ھذه المدة ظھر الخبير االمريكي المعروف الدكتور ارثر مليسبو فوق المسرح االيراني
ثانية ففي  ١٢تشرين الثاني عام  ١٩٤٣اصدر المجلس قانونا يقضي باستخدام ميلسبو ومنحه
صالحيات واسعة كخبير مالي  .منھا وضع ميزانية الدولة الحكومية مع حق االشراف على صرفھا
وعلى كل ما يتعلق بواردات ومصروفات االجھزة الحكومية  ،وعلى الضرائب والرسوم الكمركية ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١نعوم تشومسكي  ،المصدر السابق  ،ص١٤
 (٢عبد الھادي عبد الكريم سلمان  ،المصدر السابق  ،ص .٦٧-٦٦

٤١

وحق استخدام جميع السجالت الرسمية واصدار التعليمات واقتراح القوانين التي من شانھا تطوير
اقتصاد ايران وايجاد مصادر جديدة لماليتھا ولم يكتف مليسبو الذي وصل طھران في كانون الثاني
من العام التالي  ،بكل ھذه الصالحيات بل طالب بصالحيات جديدية تخوله ،فضال عما تقدم  ،حق
االشراف على التجارتين الداخلية والخارجية وعلى االنتاج الصناعي واالسعار والرواتب وامور
اخرى حيوية تتعلق بحياة البالد االقتصادية والمالية  .ولقد استجاب المجلس الى طلبه في الحال
حينما اصدر قانونا الحقا في مطلع ايار عام  ١٩٤٣منحته بنوده كل الصالحيات التي ارادھا

(١) .

وفي الوقت نفسه تطورت العالقات التجارية بين ايران والواليات المتحدة االمريكية بصورة
ملموسة خالل السنوات االخيرة من الحرب العالمية الثانية ففي الثامن من نيسان عام  ١٩٤٣تم
التوقيع على معاھدة تجارية بين الطرفين ادت الى فتح االسواق االيرانية امام البضائع االمريكية
التي اصبحت تؤلف ما بين  ٧٠و % ٨٠من مجموع االستيراد الخارجي اليران التي بدات تصدر
من جانبھا الفرو والسجاد والمنتوجات اليدوية واالفيون ومواد خام مختلفة الى الواليات المتحدة
االمريكية(٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد الھادي عبد الكريم سلمان ،المصدر السابق  :ص .٩٨
 (٢المصدر نفسه  :ص .٩٨

٤٢

وفي عام  ١٩٤٥تم مسح االرض في ايران بواسطة )مؤسسة الشرق االدنى ( وھي مؤسسة
امريكية اضطلعت منذ الحرب العالمية االولى بمشروعات المساعدات العامة والتعليم الريفي
والتدريب الزراعي .

)(١

اولت الحكومة االمريكية عام  ١٩٤٧اھتماما خاصا لزيادة الطلب على النفط لبناء الصناعات
المدنية الجديدة وبدأت بتطبيق مشاريع اقتصادية وسياسية استھدفت بسط سيطرتھا على العالم
والحلول محل الدول االستعمارية الغربية المتدھورة مثل بريطانية وفرنسا وقد طرحت الحكومة
االمريكية مشاريع مارشال وترومان والنقطة الرابعة من اجل بسط سيطرتھا االقتصادية على بلدان
اوربا الغربية وتركيا واليونان وايران ومنطقة الخليج العربي كما بادرت لتأسيس احالف عسكرية
للوقوف ضد االتحاد السوفيتي وضد الحقوق المشروعة للشعوب في الحرية واالستقالل  .وھكذا
نشا الحلف االطلسي ثم ظھر حلف بغداد وحلف جنوب شرق اسيا وحلف القارة االمريكية وكانت كل
ھذه الخطوات تعول على اھمية السيطرة على موارد الطاقة وفي مقدمتھا النفط  ،وكانت بريطانية
حتى الحرب العالمية الثانية ترعي المصالح االمريكية في الخليج العربي وتنفذ الخطط االستراتيجية
المشتركة

(٢).

لذلك فقد "نجح األمريكيون في خلع مصدق وإعادة الشاه من روما إلى إيران ،كما تم تعيين
الجنرال فضل \ زاھدي لرئاسة الوزارة ،وأسندت إليه مھمة وقف تأميم البترول اإليراني ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١دونالد ويلبر  ،المصدر السابق  ،ص ١٩٩
 (٢د .محمد حسين العدروس  .،المصدر السابق ،ص٢٦٥

٤٣

وإعادة توزيع األنصبة األجنبية بطريقة جديدة بحيث ال يكون للبريطانيين السيطرة القديمة نفسھا
على منابع البترول اإليراني ،خصوصا وأن زاھدي عرف بكراھيته الشديدة للبريطانيين منذ مرحلة
االحتالل في األربعينيات ،تلك المرحلة التي تعرض فيھا للسجن  .بتھمة التخابر مع المانيا ضد
الحلفاء ،وقد نفته وقتھا القوات البريطانية إلى فلسطين حتى انتھت الحرب في عام  . ١٩٤٥وبناء
على تاريخه المناوئ لإلنجليز فقد اطمأن األمريكيون الختيار زاھدي وضمنوا أن عھد االنفراد
البريطاني بالبترول اإليراني قد انتھى

(١) .

وأعيد تنظيم الشركة البريطانية اإليرانية بطريقة أصبحت بعدھا بريطانيا ضمن مجموعة من
المحتكرين للبترول اإليراني ،وأطلق على الكارتل )الكونسرتيوم ( وضم ثماني شركات عالمية على
النحو

التالي(٢) :

 ١الشركات األمريكية وتملك % ٤٠من مجموع الحصص.
 ٢الشركات البريطانية و تملك % ٤٠من مجموع الحصص.
 ٣الشركات الھولندية و تملك  % ١٤من مجموع الحصص.
 ٤الشركات الفرنسية و تملك  %٦من مجموع الحصص.
واكتشفت بريطانيا أنھا فقدت  % ٦٠مما كانت تملكه من بترول إيران .
أما الواليات ا لمتحدة فقد كسبت  % ٤٠من ال شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق ،ص١٧٦
 (٢المصدر نفسه  ،ص ١٧٧

٤٤

ويقدر احتياطي ايران من البترول بنحو  ٨٢١٩مليون طن او ما يعادل  %٩,٢من مجموع
احتياطي البترول في العالم

(١).

وتجدر االشارة الى ان النفط  ،في الظروف العادية يسھم في حوالي  %٤٠من الناتج الوطني
االيراني المقدر بزھاء  ٥٥مليار دوالر  .كما ان مخزن النفط المقدر بحوالي  ٩مليار طن يسمح
بقيام انتاج ثابت معدله  ٣٠٠مليون طن خالل  ١٥سنة تقريبا

(٢).

وقد اصبحت التجارة الخارجية بين ايران والواليات المتحدة االمريكية ذات اھمية متزايدة
حيث كانت تمد ايران بما يلزمھا من االدوات الكھربائية ومضخات الماء والزجاج واالدوات
الكيميائية وادوات الزينة  ،فضال عن ان ايران تقوم غالبا بشراء جميع السيارات الخاصة وسيارات
النقل وقطع غيارھا واالطارات كما ان الواليات المتحدة تعد اكثر الدول شراء للسجاد االيراني
وجلود الحمالن كما تقوم بشراء نسبة مئوية كبيرة من الصمغ والمصارين لصنع السجق  ،ونضرب
مثال بعام  ١٩٤٨فقد صدرت الواليات المتحدة إليران بضائع بلغت قيمتھا  ٤٣,٦٥٠,٠٠٠دوالر
واستوردت من البضائع االيرانية ما بلغت قيمته  ٢٦,٥٠٧,٠٠٠دوالر

(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .يسري الجوھري ،دول الخليج العربي والمشرق االسالمي ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،القاھرة ، ١٩٩٧ ،
ص ١٠١
 (٢انطوني متي  ،الخليج العربي من االستعمار البريطاني حتى الثورة االيرانية )  ،( ١٩٧٨ – ١٧٩٨ط)، ١دار الجيل – بيروت (،١٩٩٣ ،
ص١٤١
 (٣دونالد ويلبر  ،المصدر السابق ،ص١٥٨

٤٥

الجانب االجتماعي :
كان واضحا ً خالل ھذه الفترة أن أسرة بھلوي تحكم شكليا ً وتستخدم العنف والقمع والقوة
في إخماد أي محاولة تمرد في الداخل واألطراف ولكن القوة التي تحركھا ھي أمريكا وبريطانيا،
اللتان عملتا على تقليص النفوذ السوفيتي في إيران ونجحتا في ھذا األمر حتى استقرت األمور
لصالحھما خالل السنوات التي تلت انتھاء الحرب العالمية الثانية.

)(١

ومع ھذه األحداث يبرز أكثر دور الواليات المتحدة األمريكية في الشأن الداخلي اإليراني ،ففي
العام ١٩٥٤م يتم تأسيس الكوفسورنيوم النفطي ذي الھيمنة األمريكية التي جاءت لتدعم نظام
الشاه بالمال والسالح في الوقت الذي وصلت فيه األوضاع االجتماعية والمعيشية عند الشعب
اإليراني إلى حالة مزرية فبلغ معدل الدخل السنوي للفرد في إيران إلى  ١٠٠دوالر  ،في مقابل
 ٢٧٦دوالر في السعودية و  ١٦٦دوالر في مصر و  ٢٣٤٣دوالر في أمريكا للفرد األمريكي.

)(٢

اتجه الشاه إلى حل األحزاب السياسية وأعاد بناء الجيش بعد أن طھرھا من المشتبه بعدم
والئھم للعرش واسند المناصب الحساسة للمقربين من االقليات الدينية والقومية )األرمن ،اليھود
والبھائيون( ووصل في محاوالته لمركزة السلطة بيديه إلى إعالن حالة الطوارئ في البالد .واتبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد \ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص١٣٣
 (٢للتفاصيل يراجع  :حسن عبد \ ،يوميات الثورة اإلسالمية ،دار الكتب ،ط ١ـ بيروت ١٩٧٩م  :ص ٢٥؛عبد \ احمد قصير ،المصدر
السابق  :ص١٣٥

٤٦

سياسة تصفية العناصر والتيارات السياسية التي عارضته ووقفت مع الدكتور المصدق في مواجھته
للشاه واسرته عام ١٩٥٢م واناط تلك المھمة األساسية بجھاز الشرطة السرية )السافاك( والذي
انشأه الشاه فور عودته إلى طھران عام ١٩٥٣م والذي الحق مع بدايات تشكيله حزب توده
الماركسي فاعتقل المئات وأعدم العشرات منھم ،وكان له الدور االبرز في مالحقة العلماء وارتكاب
مجزرة المدرسة الفيضية

الحقا ً(١).

وألن الشاه كان مدينا ً للمخابرات األمريكية في عودته إلى العرش وھو ما لم يعد سراً ازداد
ارتباطه بالمخططات األمريكية منذ العام ١٩٥٣م ،إذ تضخمت أعداد المستشارين األمريكيين
عسكريين ومدنيين حتى وصل عددھم إلى األربعين ألفا
وأصدر الشاه قانونا ً بمنحھم حصانة قضائية خاصة ،وعاد لالعتراف بإسرائيل عام ١٩٦١م،
مما أثار غضب العلماء في الحوزة في قم السيما اإلمام الخميني الذي جاھر بمعارضته لھاتين
الخطوتين وأعلن رفضه

لھما(٢).

وبالمقابل وعلى المستوى االجتماعي الداخلي ونتيجة تزايد انتاج النفط تضاعفت االستثمارات
وتعددت مشروعات التنمية االقتصادية التي وسعت من رقعة اإلنتاج وزادت من الدخول لدى
الحكومة

(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد ﷲ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص١٣٦
 (٢حسن عبد \ ،المصدر السابق  :ص٢٧؛ عبد \ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص١٣٧
 (٣عبد \ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص١٣٨

٤٧

باإلضافة إلى مظاھر البذخ المبالغ فيھا التي بدأت تطرأ على األرستقراطية اإليرانية ،األسرة
المالكة ومن حولھا ،من خالل التسابق على بناء القصور الفاخرة والحفالت الماجنة والرحالت
الملكية الباذخة والمھرجانات الضخمة) ،فقد وصلت تكلفة احتفاالت عام ١٩٧٢م بمناسبة مرور
 ٢٥٠٠عام على الحكم الملكي اإليراني الذي عرف باسم مھرجان برسوبوليس إلى  ١٢٠مليون
دوالراً .

)(١

لقد أدت مرحلة االنفتاح على الغرب التي بدأھا نظام الشاه عام ١٩٦٠م واالعتراف بإسرائيل
وفتح عالقات دبلوماسية معه مصدراً اضافيا ً الستفزاز المشاعر اإلسالمية عند الشعب اإليراني ،واذ
لم تقف خطى االلتحاق بالغرب عند شراء المعدات العسكرية والمصانع واستقدام افواج المستشارين
األجانب ،بل تواصلت باتجاه تكريس الحياة الغربية بأسوأ ما فيھا اجتماعيا ً ابتداءاً بممارسات
االرستقراطية اإليرانية التغريبية مروراً بفتح قناة تلفزيونية خاصة يقتصر بثھا على األفالم
والبرامج األمريكية ،فضالً عن تشجيع فتح الحانات والنوادي الليلة وصالونات البرامج الخليعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١فھمي ھويدي ،إيران من الداخل ،مركز االھرام للنشر والترجمة القاھرة ١٩٨٨م  :ص  ٨٧؛ عبد \ احمد قصير  ،المصدر السابق :
ص١٣٨

٤٨

وبيوت الدعارة التي وصل عددھا في طھران إلى ١٨٧٦ووصل مدمنو األفيون إلى المليون شخص
عام ١٩٧٢م ،علما ً بأن الشخصية األبرز في إدارة تجارته كانت شقيقة الشاه ،أشرف بھلوي .لقد
عمقت ھذه التصرفات سخط الجماھير واثارت العلماء بصورة متزايدة ،وفضالً عن اعترافه
بإسرائيل الذي اعتبر بمثابة صدمة مھينة وجارحة للمشاعر اإلسالمية ،كان إلغاء التقويم الھجري
واستبداله بالتقويم المجوسي ـ الشاھنشاھي ،خطوة استاء منھا الجميع ،إذ قفز التقويم مرة واحدة
من العام  ١٣٥٩ھجرية إلى العام  ٢٥٣٥شاھنشاھية،وقد شكر المجوس في جميع أنحاء العالم
خطوة الشاه ھذه

)(١

وإصدار وزارة العدل تعليمات إلى القضاء للتشدد في تطبيق قانون حماية األسرة الصادر
عام ١٨٦٧م الھادف للحد من تعدد الزوجات والطالق ،إضافة إلى أوامر وزارة التعليم العالي إلى
الجامعات برفض النساء الالتي يرتدين الحجاب ،كل ھذه الخطوات زادت وراكمت الغضب الشعبي
على السياسة التي ينتھجھا الشاه وحكومته ،ودفعت الناس إلى اللجوء للعلماء الذين شكلوا دوما ً
في التاريخ اإليراني الحضن الدافئ للجماھير والصوت المدافع عنھم والمقارع للظلم.

)(٢

وعندما نشرت صحيفة )كيھان( شبه الرسمية في ايلول ١٩٦١م قراراً لرئيس الوزراء )أسد
\ علم ( يتناول فيه بالتعديل قانون المجالس المحلية وأھم ما في التعديل ھو انه ألغى القسم على
القرآن الكريم عند التشريع لتلك المجالس ،على أن يحل محله أي كتاب سماوي آخر معترف به ،كما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١تقرير حول الفساد في زمن الطاغوت ،مجلة الوحدة اإلسالمية  ،العدد  ٦٢ـ ١٩٨٥م ،طھران :ص ٣٢؛ عبد ﷲ احمد قصير ،
المصدر السابق  :ص١٤٠
 (٢عبد ﷲ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص٤١

٤٩

ألغى شرط اإلسالم على المرشحين مما اعتبر "تبييتا ً لمؤامرة ضد القرآن وتعاليمه ونية إلزاحته
عن سدة القيادة والحكم واالستعاضة عنه بالكذب واألنظمة الضالة ،فھاھم وقد الغوا شرط اإلسالم
من قائمة الشروط الضرورية للمرشحين

والناخبين")(١

إن الخطوات التي قام بھا الشاه وحكومته تحت عنوان التطوير واإلصالح لألوضاع
االجتماعية واالقتصادية لم تكن سوى أالعيب لنھب خيرات الشعب وإغراقه تحت القروض والديون
والفوائد وھي تروج لمصالح واستثمارات أمريكا وإسرائيل في إيران ،وھي أدت باإلضافة إلى
تدمير االقتصاد وازدياد نسبة البطالة وتوسع الفجوة بين األغنياء والفقراء ،أدت إلى حراك
ديمغرافي غير مدروس فتكونت نتيجته أحزمة البؤس حول المدن ،وأدت من جانب آخر إلى
استفزاز المشاعر اإلسالمية ألنھا خرجت عن المعتقدات التي نشأ عليھا الناس وآمنوا بھا ،ونذكر
من ھذه الخطوات )قانون الحصانة لألمريكيين في إيران( وقانون تنظيم األسرة الذي يتعارض مع
األحكام اإلسالمية الشرعية ،وقانون اإلصالح الذي سمي بالثورة البيضاء .وقانون تعديل االنتخابات
للمجالس المحلية مع اإلشارة إلى ما تركه من ردة فعل غاضبة عند الحوزة والعلماء ،إلى العديد من
الخطوات األخرى في سياسة تغريبية مفضوحة كانت تملى من قبل المستشارين األجانب

عليه(٢).

ومن إجراءات الشاه الشكلية انه قرر عام  ١٩٧١تأسيس ما اسماه بالفرقة االسالمية بھدف
تقوية االسالم كما جاء في قرار اقامة الفرقة التي ضمت خريجي فروع الفقه من الجامعات االيرانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١عبد ﷲ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص١٤١
 (٢المصدر نفسه  :ص ١٤٦ - ١٤٥

٥٠

الذين عينوا في الجيش للقيام بالدعاية للشاه في صفوفه  .ومن إجراءاته ايضا انه رصد االموال
اكثر من مرة لترميم االضرحة المقدسة  ،وتبرع بمليون ونصف مليون  lلشيعة لبنان  ،ومليون
باون استرليني لترميم المساجد في عمان  ،كما انه اھدى المسجد الحرام سجادة نادرة تبلغ
مساحتھا  ٨االف متر مربع .

)(١

ولقد بلغ من ضعف الثقة في تدين الشاه وحقيقة ايمانه ان اتھم باإللحاد وباعتناق المذھب
البھائي الذي كان يقدم كل الدعم والتأييد التباعه البارزين  .وكان الشاه يرد على متھميه بعدم
التدين بل وااللحاد بزيارة اضرحة االولياء  ،االمر الذي لم يترك اثرا على الشعب

(٢).

وعاشت إيران صراعا ً مريراً على المستوى السياسي بين السلطة والمعارضة تخللته
عمليات أمنية وھجومية متبادلة بين أجھزة السلطة وبعض مجموعات المعارضة المسلحة التي
كانت تنفذ بين فترة وأخرى عمليات ھجوم على مراكز للشرطة واالستخبارات والمصالح األمريكية
واإلسرائيلية في إيران ،كما شھدت ھذه الفترة العديد من التظاھرات الشعبية الكبرى بمناسبات
مختلفة السيما في عاشوراء من كل عام ،وھي تظاھرات كانت تعبر عن سخط الناس من سياسات
الشاه وتحالفاته الخارجية مع أمريكا وإسرائيل ومن سوء األوضاع االقتصادية والمعيشية عند
الشريحة الواسعة من

اإليرانيين(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١كمال مظھر أحمد  ،دراسات في تأريخ إيران الحديث والمعاصر ) بغداد :مطبعة أركان ، (١٩٨٥ ،ص١٩٠
 (٢احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص١١٨
 (٣عبد \ احمد قصير  ،المصدر السابق  :ص .١٤٤

٥١

" كما يرى )وليام سوليفان( اخر السفراء االمريكيين في عھد الشاه ان )السافاك (
وسائل التعذيب واالعتقال العشوائي واالغتياالت التي قامت بھا

)(١

طورت

"( ٢ ) .

وفي نھاية ھذا الفصل لم اجد عبارة تختزل كل ما جاء بين دفتيه ،اال تلك المقولة التي اطلقھا
ھنري كيسنجر وزير خارجية ريتشارد نيكسون حين قال  " :من الممكن ان يوجد في امريكا
اشخاص لم يتفھموا ولم يدركوا حقيقة صداقة ايران وامريكا ولكن الرئيس االمريكي والحكومة
االمريكية وانا شخصيا  ،ندرك ونفھم اھمية الموضوع وعمقه  ،ونحن نقدر اصدقاء اعزاء كإيران
التي تسعى الستتباب االمن واالستقرار في المنطقة  ،وان بلدا كھذا يعتبر ھاما وثمينا للعالم الحر ،
وان ايران ليست بحاجة الى المساندة وحماية امريكا بل ان العكس ھو الصحيح  ،وانه في جميع
القضايا الدولية تتشابه وجھات نظر ايران وامريكا

(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٨٣
 (٢السافاك  :منظمة المخابرات واالمن الوطني المعروفة باسم )السافاك( تم تأسيسھا رسم ّيا ً بأمر من الشاه محمد رضا عام  ١٩٥٧م ،وكانت
مھمتھا تتلخص بالقضاء علی' معارضي الشاه و مواجھة التحرك االسالمي وكان السافاك يتعاون مع االستخبارات االمريكية )سي آي ايه ( و
الموساد االسرائيلي  ،و كانت اساليب التعذيب التي تمارس بحق السياسيين بدرجة دفعت االمين العام لمنظمة العفو الدولية الى القول عام
) : ١٩٥٧ليس في العالم ملف اسوأ من ملف ايران في مجال حقوق االنسان( .للتفاصيل يراجع  :القضية الفلسطينية في أحاديث اإلمام الخميني
 ،المصدر السابق ،ص.٢٤
 (٣احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص١٤١

٥٢

الفصل الثالث
محمد مصدق
والدور االمريكي في عودة الشاه

محمد مصدق والدور االمريكي في عودة الشاه :
إن تاريخ الواليات المتحدة حافل بالغزوات والتدخالت والممارسات القمعية ضد الشعوب
والدول التي تحاول أن تستكمل تحررھا وتحصل على سيادتھا واستقاللھا الوطني.

)(١

وكان للواليات المتحدة دور أساسي في تشجيع الشاه على االنفراد بالسلطة رغم أنھا كانت
وراء عزل والده رضا بھلوي بحجة استبداده واستيالئه على موارد الدولة الزراعية والصناعية،
وأصبحت الفرصة مواتية للشاه عندما تعرض لمحاولة اغتيال في  ٤فبراير  ١٩٤٩في االحتفال
بذكرى تأسيس جامعة طھران ،رغم أنه لم يسمح وقتھا إال لحفنة معدودة ومختارة بدقة من الطلبة
والصحافيين بحضور االحتفال .وكان ضمن الحضور حسين فخر آرار مندوب صحيفة راية اإلسالم
لصاحبھا الدكتور وحيد شيرازي ،وعند وصول الشاه وكبار رجال الدولة ووزير التعليم محمد
صديقي ومدير الجامعة الدكتور ساس إلى حرم الجامعة وأثناء مصافحة الشاه لكبار مستقبليه تقدم
الصحافيون اللتقاط الصور ومن بينھم الصحافي حسين فخر آرا وكان يخفي مسدسا في آلة
التصوير التي اقترب بھا تجاه الشاه ثم وجه ثالث رصاصات دفعة واحدة على صدر الشاه لم تصبه
ثم أطلق الرابعة فأصابت يده وكتفه .ولم يتحرك الحرس الخاص باإلمبراطور حتى انتھى الصحافي
من مھمته ثم قتلوه رميا بالرصاص .وقد غضب الشاه من قتل الجاني لرغبته في معرفة الدوافع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د .عبد الخالق عبد \  ،المصدر السابق ،ص ٢١

٥٤

الحقيقية من وراء المحاولة ومن ثم اتھم الشاه ورجال البالط حزب توده الشيوعي بتدبير محاولة
االغتيال وصمموا على اقتالع جذوره من

إيران(١).

" وبالرغم من أن الشاب المتھم بمحاولة االغتيال لم يكن ينتمي في الواقع إلى أي مؤسسة
سياسية منظمة ،فإن الشاه استغل الحادثة في قمع المعارضة وكان الدكتور )محمد مصدق() (٢من
ضمن المقبوض

عليھم"(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص٦٨
 (٢ھو محمد ميرزا ھدايت اشتياني ولد في طھران في التاسع عشر من آيار  ،١٨٧٩وھو من اسرة اقطاعية  ،شغل والده منصب وزير المالية
في عھد ناصر الدين شاه القاجاري  ،اما امه فھي اميرة قاجاريه تسمى )ملك تاج خانم نجم السلطنة( حفيده عباس ميرزا ولي العھد يومئذ ،
وتولى إدارة شؤون مالية خراسان وھو صغير السن ،قيل عمره  ١٥أو  ١٧سنة – درس العلوم السياسية والمالية في باريس  ،وحصل على
دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية من سويسرا  ،وفي  ١٩٢٥عارض مصدق منح التاج اإليراني لرضا خان  ،فألقي القبض عليه ووضع في
السجن وعومل معاملة قاسية جداً كما وضع تحت اإلقامة الجبرية ثم أودع السجن مرة ثانية في  ٢٦حزيران  ، ١٩٤١حتى دخول جيوش
الحلفاء إلى إيران وخلع رضا شاه عن العرش في أيلول  ، ١٩٤١وأخيراً قام بدور سياسي بتأميم النفط  ،شكل وزارته األولى في ٢٩نيسان
 ، ١٩٥١وفي ٢٢تموز ١٩٥٢شكل وزارته الثانية وبعد عودة الشاه من ھروبه في  ١٩آب  ١٩٥٣ألقى القبض عليه وحكم بالسجن لمدة ثالث
سنوات وبعد خروجه من السجن نفي إلى أحمد آباد وبقى في اإلقامة الجبرية حتى وفاته يوم  ٥آذار  . ١٩٦٥للتفاصيل يراجع  :الموسوعة
اإليرانية المعاصرة  ،الجزء األول ،ترجمة  :مركز البحوث والمعلومات  ،بغداد  ،١٩٨٥ ،ص  ٤٤١-٤٣٤؛ محمد وصفي ابو فعلي  ،دليل
الشخصيات اإليرانية  ،منشورات مركز دراسات الخليج العربي  ،جامعة البصرة  ،١٩٨٣ ،ص.١١١-١٠٧
 (٣د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  : :ص١٦٩

٥٥

اصدر محمد رضا شاه امر بتحويل محاولة القتل الى محاولة انقالب ضد العرش تستوجب
الشنق للرد على المعارضة االيرانية  .لكن القرارات الملكية الجديدة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل
اإليرانيين وخصوصا مجموعة مصدق ومن انضم إليه من التجار واألعيان وعلماء الدين برئاسة
آية \ كاشاني ،وكذلك جماعات من الوطنيين الليبراليين ومن األحزاب االشتراكية الديمقراطية
،الذين كونوا الجبھة الوطنية التي بدأت أعمالھا بالمطالبة بإجراء انتخابات حرة ،وبحرية الصحافة
 ،وإنھاء األحكام العرفية  ،وبتنفيذ القانون طبقا للدستور  ،وكانت أھم مطالبھم تأميم شركة البترول
اإلنجليزية

اإليرانية(١).

حدثت أزمة ثقة بين الشاه ومصدق غذتھا المظاھرات السياسية التي شھدتھا معظم المدن
اإليرانية الكبرى مؤيدة للدكتور مصدق ومطالبة بسقوط الشاه  ،ومن جانبه شارك "حزب توده" في
ھذه المظاھرات وحولھا إلى اضطرابات وھيجان مطالبة بطرد الشاه مع أسرته من البالد  ،ورافقت
ھذه المظاھرات اشتباكات بين أنصار مصدق وأنصار الشاه .

)(٢

واضطر الشاه لتعين مصدق رئيسا للوزراء في مايو  ١٩٥١وكان ھدف الشاه من وراء
تعيينه استغالله في تحقيق أغراضه واستخدامه ليكون صمام أمان المتصاص غضب الجماھير
الملتفة حوله

(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص١٦٩
 (٢مھربان فرھمند  ،الثورة المسروقة في إيران  ،ترجمة  ،مركز البحوث والمعلومات ،العدد )١٩٨٤ ، (١٩م  ،ص . ٥٥-٥٤
 (٣د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص١٧٠

٥٦

ولقد ازدادت مخاوف السياسيين األمريكيين من نفوذ مصدق الذي ازداد بعد التأميم وبدأت
الحمالت األمريكية والبريطانية اإلعالمية تصوب سھامھا نحو

مصدق(١) .

من ناحية اخرى اكتشف الرئيس االمريكي )ايزنھاور(  ،رغم انه كان حديث العھد بالسلطة ،
ان الدكتور )مصدق( يتبع تكتيكا سياسيا جديدا  ،ينفذه في سرية مطلقة  ،فقد تحالف )مصدق( مع
حزب )تودة(المحظور  ،بھدف انھاء سلطة الشاه ،االمر الذي زاد من احساس االمريكيين بالقلق
وبخطورة شخصية مصدق

(٢).

ونتيجة النقسام الجبھة الوطنية وفقدانھا أھم عناصرھا من رجال الدين النشطين باإلضافة
إلى تمويل المخابرات المركزية األمريكية للمحرضين استطاع ضباط الجيش الساخطون توجيه
ضربتھم في أوائل أغسطس سنة  ١٩٥٣حيث نجحوا في احتالل مقار الوزارات وألقوا القبض على
الوزراء .واستعانت عناصر االنقالب بقوة مكونة من  ٣٧دبابة يقودھا أحد رجال المخابرات
المركزية األمريكية ونسفت مسكن رئيس الوزراء ،كما قام المأجورون من العامة بالدخول إلى قلب
العاصمة طھران  ،ثم قامت الصحف العالمية والغربية بالتقاط الصور المعبرة عن المظاھرات لكي
تظھر للشاه أنھا أنقذته من مصدق عن طريق ثورة شعبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص١٧٠
 (٢احمد مھابة  ،المصدر السابق  ،ص٥٢
 (٣د  .امال السبكي  ،المصدر السابق  :ص١٧٢

٥٧

جماھيرية(٣).

فقد "كان العميل المخابراتي االمريكي )كيرميت "كيم" روزفلت ( يتولى تحويل األموال إلى
ھناك الستخدامھا في تنظيم مظاھرات مؤيدة للشاه باألمر المباشر .وكانت تلك األلوف المتظاھرة،
مجرد قناع ظاھري للعملية التي تبتغي ،في غضون بضع ساعات ،تقويض سلطة رئيس الوزراء
من أركانھا.

)(١

وكان من بين حيل وكالة المخابرات المركزية األمريكية ،النافعة على األقل من الناحية
السياسية ،ھي أن تدفع بأناس موالين للشاه للخروج إلى الشوارع للتغني باسمه ،ويكفيھا منھا
إنتاج األفالم السينمائية اإلخبارية ونشرھا في الصحافة العالمية .ولكن "الثورة" الحقيقية ضد
مصدق كانت بقرار قد اتخذه بالفعل قادة أجھزة المخابرات السرية األمريكية والبريطانية
واإلسرائيلية ومجالس إدارة كبرى الشركات النفطية العالمية .لقد أنفقوا تلك المصروفات النثرية في
تمويل مظاھرات

صاخبة(٢).

وقد "نجح األمريكيون في خلع مصدق وإعادة الشاه من روما إلى إيران  ،كما تم تعين
الجنرال فضل \ زاھدي لرئاسة الوزارة  ،وأسندت إليه مھمة وقف تأميم البترول اإليراني ،
وإعادة توزيع األنصبة األجنبية بطريقة جديدة بحيث ال يكون للبريطانيين السيطرة القديمة نفسھا
على منابع البترول اإليراني ،خصوصا وأن زاھدي عرف بكراھيته الشديدة للبريطانيين منذ مرحلة
االحتالل في األربعينيات ،تلك المرحلة التي تعرض فيھا للسجن بتھمة التخابر مع ألمانيا ضد
الحلفاء  ،وقد نفته وقتھا القوات البريطانية إلى فلسطين حتى انتھت الحرب في عام ١٩٤٥م وبناء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١روبرت دريفس و ثيري لومارك  ،المصدر السابق  ،ص٥٩
 (٢المصدر نفسه  ،ص٥٩

٥٨

على تاريخه المناوئ لإلنجليز فقد اطمأن األمريكيون الختيار زاھدي وضمنوا أن عھد االنفراد
البريطاني بالبترول اإليراني قد

انتھى(١).

وبالطبع عاد الشاه منتصرا إلى العاصمة ولديه رغبة أكثر من ذي قبل في إقامة ديكتاتورية
معتمدة على جھاز مخابرات إيراني جيد ومدعمة بقوة بوليسية متفوقة  ،ونجح في تشييد جھاز
السافاك) ،المخابرات اإليرانية ( ،باالستعانة بخبرة ضباط المخابرات المركزية األمريكية ،وكذا خبرة
الموساد اإلسرائيلي  ،باإلضافة إلى قدرته العظيمة على بناء مؤسسة عسكرية جيدة في الفترة
الواقعة من  ١٩٥٣إلى .١٩٧٢

)(٢

لقد كان مصدق أول زعيم في الخليج وفي الشرق األوسط يقف أمام االحتكارات النفطية
الغربية

(٣).

إن ثورة مصدق عام  ١٩٥١في إيران كانت جزءاً من حركة التحرير الوطني الكبرى التي
استبدت بالعالم الثالث منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية وتميزت في الخمسينات والستينات في كل
مكان من ھذه ا لمناطق بالثورة القومية والقضاء على االستعمار وھي ظاھرة مثلتھا الحركات التي
قادھا سوكارنو في إندونيسيا وغاندي ونھرو في الھند ومحمد علي جناح في باكستان ومصدق في
إيران وعبد الناصر في مصر ونكروما في غانا وبن بال وبومدين في الجزائر ..إنھا الحركة الواحدة
نفسھا(٤).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١امال السبكي  ،المصدر السابق  ،ص١٧٧-١٧٦
 (٢المصدر نفسه  :ص١٧٣ – ١٧٢
 (٣د .محمد الرميحي  ،المصدر السابق ،ص ١٢٢
 (٤د .محمد الرميحي ،المصدر السابق ،ص ١٢٩

٥٩

א 

أن ما ورد بين دفتي البحث ،يسمح لنا أن نؤكد أن الواليات المتحدة االمريكية استطاعت ان
تفرض ھيمنتھا على ايران من خالل الشاه محمد رضا نفسه الذي كان يعاني من عقدة الخوف من
فقدانه العرش حيث كانت صورة ابيه ماثلة امامه عندما اجبر على التخلي عن العرش  .االمر الذي
دفعه الى االرتماء في احضان الواليات المتحدة ضانا انھا القوة الوحيدة في العالم التي ستمكنه من
االستمرار بالحكم وبقاء عرش الطاووس  .ھذا ما فسح المجال للواليات المتحدة االمريكية للتدخل
في شون البالد السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،لذلك سعى الشاه الى قيام دكتاتورية عسكرية
كانت نموذجا فريدا في منطقة الخليج  .وكان اھم واجب يقع على عاتق الجيش ،السيطرة على
الوضع السياسي في البالد والحفاظ على العرش .
وما كان النظام البھلوي ليسمح بأي نشاط سياسي في البالد ،وكان الكثير من المعارضين
يؤول مصيرھم اما الى السجن او التعذيب او اإلعدام .
بالمقابل فان كل تلك االعمال كانت تصب في مصلحة الواليات المتحدة االمريكية واستمرار
ھيمنتھا على العالم من خالل تامين تدفق النفط نحو كبريات الشركات االمريكية ،وضمانھا عمل
آلتھا الحربية بأيھامھا الدول ان ھناك خطر يداھمھا  ،اال ان حقيقة االمر ان الخطر الحقيقي على
العالم كله ھو ما يسمى بالواليات المتحدة االمريكية.

٦١
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