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 " الـمــقــدمـــــة "

ذات اهمية كبيرة للمؤرخين  في مؤسساتنا االكاديمية تعد دراسة تاريخ ايران  
شترك الم لعدة اسباب منها التاريخ المهتمين بالشأن االيراني العراقيين, ولكل المثقفين

  يين فلكثيرة التي وقعت بين البلدبين العراق وايران, والجوار الجغرافي, واالحداث ا
 الماضي.

لثة الطلبة المرحلة الثالحديث ايران  تاريخ ولهذه االهمية , ولتبسيط الدراسة عن  
 اد علىإعداد هذه الدراسة باالعتمم التاريخ , قمنا بساالولية في قالجامعية للدراسة 

 عشرات المصادر العلمية الخاصة بتاريخ ايران ومنطقة الشرق االوسط.

(, 1925-1796) القاجاري  صراالول عن الع، قسمت الدراسة الى فصلين    
ل االول دراسة تاريخ ايران في لفصا  (.1979-1925البهلوي ) صروالثاني عن الع

(عامًا , بدأ بالمؤسس اغا 130سبع ملوك قاجاريين حكموا البالد على مدى ) صرع
فيده بعده حو  (1834-1797) ومن ثم فتح علي شاه (1797-1795) محمد شاه
ومظفر الدين شاه  (1896-1848) شاهوناصر الدين ( 1848-1834)محمد شاه 

 .(1925-1909) واحمد شاه (1909-1907) ومحمد علي شاه( 1896-1907)
في العصر القاجاري بدأ بمدة التأسيس  اهم االحداث االيرانية هذا الفصل ناقشو 

 1813-1804)الحروب االيرانية الروسية في عهد فتح علي شاه للدولة ، و 
لصدر ام بها اقالتي  عهد ناصر الدين شاه واالصالحات في( 1828-1826و

 )االقتصادية والسياسية( , واالمتيازات االجنبية(1851-1848االعظم امير كبير )
 .ومطلع القرن العشرين  في ايران خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر

م اما الفصل الثاني فبحث في تاريخ ايران في عهد رضا شاه وابنه محمد شاه, واه   
التطورات في عهديهما ومنها عملية التحديث في مختلف الصعد: التعليم والجيش 
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والصناعة والخدمات وغيرها , كما بحث اوضاع ايران اثناء الحرب العالمية الثانية 
 السوفيتي لألراضي االيرانية. وتأميم النفط -واالحتالل البريطاني ( 1939-1945)

 والثورة البيضاء او حزمة االصالحات او ما يعرف بحركة مصدق , االيراني
، السيما في عقد السبعينيات  وتزايد المعارضة لحكم محمد رضا شاه االقتصادية ،

ومن ثم نهاية العهد البهلوي من خالل الثورة االسالمية في  من القرن الماضي ،
 .1979شباط

 الكتب ، المصادر التاريخية المهتمة بالتاريخ االيراني اعتمدنا على عشرات   
والرسائل الجامعية والبحوث بمختلف اللغات )فارسية وعربية ،  )فارسي وعربي(

 .مثبتة في قائمة الهوامش في نهاية كل فصل ه المصادر كلها وهذ وانكليزية( ,

 وي,لبهلمعرفة االولية عن تاريخ ايران في العهدين القاجاري والان هذا الكتاب هو ل   
 ق فيومن يريد االستزادة  في العلم والتعم وهو يتالئم مع المستوى الفكري للطلبة ،

الدراسة فتوجد االف المصادر بمختلف اللغات ممكن ان يحقق الباحث هدفه من 
  خاللها .

 وهللا من وراء القصد                                   
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 التمهيد

 (:1722-1501الدولة الصفوية)

سددد م  ريخ العدددالم االأيعدددد تلدددكيل الدولددد  الادددهوي  حدددد ا  م مدددا   ددد  تددد   

الحددددديد بعددددد اق ااددددبحا  طبددددا  ةديدددددا   دددد  السياسدددد  الدوليدددد  م حددددا 

ته , ومددددا لدددد دالمتميددددزة والمدددد  رةهويت ددددا الدوليدددد  والمذهبيدددد   (1)ايددددراق 

  تيةددددد  ذلددددد  الدددددب د مدددددق تحدددددوالا سياسدددددي  واةتما يددددد  وا تادددددادي  

 دددد  كا ددددا وليدددددة لددددر ي  لة ددددود كبيددددرة امتدددددا . هددددذن اال ط  الحدددددد

    (2) بر اك ر مق  ر يق مق الزمق.

  الدددديق  ر دددا الدولددد  الادددهوي  ب دددذا االسدددم  سدددب  الددد  اللددديخ اددده  

(.وي تسددددد  هدددددذا الددددد  اسدددددرة  ريددددد  1334-1253اسدددددحد االردبي ددددد  

. الوا عددد   ددد  الةدددزم اللدددر   مدددق اذربيةددداق معرو ددد   ددد  مدي ددد  اردبيدددل

طريقدد  اددو ي   بواددهه وليددا  مددق االوليددام وم سدد  و ددد ذا ددا لدد رته

ي , وكا ددددا هددددذن الطريقدددد  واحدددددة مددددق طددددر   ر ددددا بالطريقدددد  الاددددهو

ابدددداق   دددددود  دددد  ا حددددام الملددددر  االسدددد م    لددددأااددددو ي   ديدددددة 

 .(3)االضطرا  والق د السياس 

, (4)  الادددددو ي   بدددددر  دددددرق و اددددد  مدددددق الدددددزمقتطدددددورا الطريقددددد  

  أضدددددح يل بدددددق حيددددددر , اددددد ا  ددددد  اادددددر المطدددددا  الددددد  اسدددددما وو

دارا الطريقددد  ومريددددوها   ددد  المرلدددد الكامدددل ل دددا , وحدددول لااددده 

ولددد اسددما يل بددق  سدد واا,  ذ يتةدداوز السددب الددر م مددق  مددرن الددذي لددم 

ال , اي  بدددل سددد   مدددق مقتدددل والددددن و ددد  (5)(1487تمدددوز25حيددددر  ددد  

اللدددديخ لددددم  الددددديق ال هيةدددد   ك دددد  كاركيددددا ميددددرزا   دددد , هيةدددداق

ق الكدددريم واادددول الدددديق آيع مددده القدددر إلسدددما يلليكدددوق مع مدددا  ااادددا  

تددددول   الاددددالذ الددددذي    ددددق  ةددددم ,  ضدددد(6 وال غتدددديق الهارسددددي  والعربيدددد 

و  دددم ال ةدددوم والحكمددد    دددال   ددد  يددددي ما  مبدددادل الرياضددديااتع يمددده 

مددده , كمدددا المدددذه  اللددديع  واحكا ا لددده لادددولتع يمدددا  ةيددددا  در  مدددق 

حدددرر مربدددون االادددروق مدددق اهدددل االاتادددار   ددد  تدريبددده مات ددد  

 ( 7)  وق القتال والايد.
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(,واسدددددددتطا  تحقيدددددددد 1499ادددددددري اسدددددددما يل ل قتدددددددال  ددددددد   دددددددام   

( التددد  سددديطر  ي دددا 1501اال تاددداراا , واهم دددا معركددد  لدددرور  دددام 

 (8  اام  لدولته . تبريز واتاذها    مدي   

االولددد  مدددق حكمددده  ددد  بسدددط امضددد  اللدددان اسدددما يل السددد واا العلدددر   

 وكا دددا ددد  ايدددراق والتوسددد    دد  حسدددا  الم ددداطد المةددداورة سدديطرته  

تدددزداد بددداطراد  ددد  هدددذن اال  دددام بسدددب  تدددد د تركمددداق  الادددهوييق  دددوة

 يلاسدددما  اللددداناال اضدددول الددد  ايدددراق بعدددد اق ب غدددت م ا بدددام ا تاددداراا 

 ( 9 .اتبا ه   وتوزيعه الغ الم بساام   

-1501 ومددددق االةددددراماا الكبيددددرة التدددد   ددددام ب ددددا اللددددان اسددددما يل  

. الاددددهوي ل دولدددد  (هددددو ا دددد ق المددددذه  اللدددديع  مددددذهبا  رسددددميا  1524

 (10)و دددد اسدددتادم اللددددة والع ددد  لوضددد  هدددذا االةدددرام موضددد  التطبيدددد

 (11)   وي  دددددددواآلكمدددددددا اهدددددددتم بب دددددددام ةيلددددددده ,و ضددددددد    ددددددد   دددددددواا 

, وبدددذل  سددديطر   ددد  وسدددط و دددر   همدددداق معركددد (  ددد  1503 دددام 

 (12)سيطر     المقاطعاا االيرا ي  تبا ا  . م ايراق , ومق 

و يمددددددا يتع ددددددد بالع  دددددداا الاارةيدددددد  ل دولدددددد  الاددددددهوي   دددددد    ددددددد   

  اسددددما يل  دددداق اهم ددددا مدددد  الدولدددد  الع ما يدددد  , وكا ددددا تتسددددم بالت ددددا 

( 1520-1508السدددد طاق سدددد يم االول  واددددول بعددددد السدددديما, والادددرا 

الدددد  الحكددددم الع مددددا  . وكا ددددا معركدددد  ةالددددديراق  ددددر  تبريددددز بدددديق 

(, معركدددد   اادددد   ا تاددددر 1514 الةيلدددديق الع مددددا   والاددددهوي  ددددام

مق المعركددد . لكدددق ال ي دددا الع مدددا ييق واسدددر اسدددما يل  ي دددا  دولددد  , و دددر 

الادددهوي  اسدددتمرا بسدددب   ددددم تواادددل الع مدددا ييق  ددد  مطددداردة الةدددي  

  (13)االيرا ي . الاهوي ال  داال االراض 

كددداق الضدددغط الادددارة    ددد  ايدددراق  دددام    ويدددا   ددد  توحيدددد ةميددد    

اةزال دددددا , وااددددد ر اه  دددددا ل م دددددو  الادددددهوييق والمدددددذه  اللددددديع  . 

( وتمكددددق 1576-1524ب دددده اللددددان ط ماسدددد   اوةددددام بعددددد اسددددما يل 

هددزالم  ديدددة  دد  الغددر    بحدددودن اللددر ي  , ولك دده  اسدد مددق االحتهددا 

, الدددذي اسدددتول    ددد  (14)ع مدددا   سددد يماق القدددا و  ق الا  ددد  يدددد السددد ط
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تددد  وادددل الددد  تبريدددز وااددده اق ,   قدددل ط ماسددد  ح العدددرا  وتو دددل

 (15)ال   زويق لي ةو مق الت ديد الع ما  . مق تبريز  اامته

 ن.ب دددد ادتلدددمل   دددود اسدددما يل ال دددا   ومحمدددد اددد -وبعدددد مددددة وةيدددزة   

ا ت ددددد  اللدددددان  بدددددا  الكبيدددددر العدددددر   ددددد   –وسددددد طاق اميدددددر حمدددددزة 

(. وكدددددداق الع مددددددا يوق  دددددد  الغددددددر  يسدددددديطروق   دددددد  1587 ددددددام 

 اذربيةددددداق ك  دددددا , وكددددداق االوزبددددد   ددددد  اللدددددر   دددددد  دددددزو اراسددددداق

اللددددان  بددددا  اوال  معاهدددددة   أمضدددد وسدددديطروا   دددد  هددددراة وملدددد د, 

م سددددار لطددددرد االوزبدددد  بعيدددددا   ددددق ا تر ددددا بالمغددددا م الع ما يدددد  ,  دددد

 ربدددا  وا تادددر   ددد   مدددا تا دددر مدددق لدددر ت ديددددهم , توةدددهسددداق ,  ارا

 (16), واسترد اذربيةاق وارمي ي  وةورةيا. الع ما ييق

ومددددق ضددددمق اةددددراماا اللددددان  بددددا  الم مدددد   دددد  هددددذن المدددددة  قددددل   

(. 1598العاادددم  الادددهوي  مدددق  دددزويق الددد  ااددده اق  ددد  حددددود سددد   

ود  ريبدد  مددق حدددوكا ددا العااددم  الةديدددة تتوسددط ايددراق تقريبددا  ,   دد  

 ددق  بدد دن اللددر ي  ومددق الا ددي  العربدد  الدد  حددد مددا ,  ضدد    ددق بعدددها

 ,ما يدددد  مددددا يةع  ددددا اك ددددر ام ددددا  مددددق الت ديددددداا الع م الدولدددد  الع ما يدددد  ,

  ددد   ليدددا "زالق" لتركي او ددد  الو دددا ذاتددده تا دددر مدددق مركدددز الع اادددر

   ددهيم دد  الع ااددر التركما يدد   امإل  دد, وهدد  اطددوة مددق اللددان   ددزويق

  (17 الدول  الاهوي .

كدددداق اللددددان  بددددا  اللااددددي  القويدددد   دددد  البيددددا الاددددهوي, ويعددددد   

م ددد    ددديم وةدددد  ددد  ايدددراق  ددد  تاريا دددا الطويدددل , و دددد  أليمسددداويا  

سددددة ا سدددد واا حكمدددده ةيدددددا  , ااواددددا  بواسددددط  الرحالدددد  اال ك يددددز 

  (18 الذيق زاروا ب طه .

  االاددد حاا  ددد  كدددل ميدددداق مدددق ميددداديق الحيددداة لدددة  اللدددان  بدددا  

مكو دددا  مدددق ةيلدددا    اميدددا  بددددال  مدددق ةيلددده الدددذي كددداق  أالعامددد  , وا لددد

   ر ددد   ب يدددوق , والدددتمل الةدددي  الةديدددد   ددد  دددواا  ب يددد  يقودهدددا  دددواد

ال  مدددددق الهرسددددداق , آتسدددددم  " اادددددد ام الم ددددد " مكو ددددد  مدددددق  لدددددرة 



7 
 

ق , والق دددواا ,وامددداك كمدددا لددديدا الطدددر و لدددريق الهدددا  مدددق الملددداة , 

  (19) زول القوا ل    ةمي  ا حام ايراق.

و ددد  سددديا  سياسددد  تقويددد  سددد ط  الحكومددد  المركزيددد  والدددرا  ا   ددد    

المقاطعددداا االيرا يدددد  اتبدددد  اللدددان  بددددا  سياسدددد  التوسددد   دددد  اراضدددد  

مددا التدداي . وكا ددا ايددراداا هددذن االراضدد  تددذه  الدد  ازي دد  اللددان , ك

هيق مددددرتبطيق باللددددان مبالددددرة , وب ددددذ هددددذا ا  ددددا تدددددار مددددق  بددددل مددددو 

 مقاطعددداا بكام  دددا الدد  اراضددد  التددداي واااددد    حدددد تحويددلالتوسدد  الددد  

                      ل مقاطعدددددددددددددداا  ددددددددددددددزويق  دددددددددددددد(, م1606-1588بدددددددددددددديق سدددددددددددددد   

وكددي ق و ددم ومددا ز دددراق  وكالدداق واادده اق وةددزم مددق كرمدداق ويددزد

يددددد مددددق االمددددوال لدددد  اق الحاةدددد  الدددد  مزوال  (20)وكسددددكر . واسددددترباد

 اللددددان  بددددا الةديددددد كا ددددا مددددق ضددددمق دوا دددد  ل  هددددا    دددد  الةددددي  

اادد   اهددتم اللددان  بددا   دد  الب ددام وا (21).االول  دد  اتبددا  هددذن السياسدد 

المبدددددا   الضدددددروري  ل حتياةددددداا أ  ددددد  العاادددددم  ااددددده اق , وا لددددد

ي  هدددذن (  دددام بتوسددد1611العال يددد  والمد يددد  والدي يددد  ل دددب ط ,وبعدددد  دددام 

بقيددددا هددددذن المبددددا   ومضددددا هت ا حتدددد  ةع  ددددا اوسدددد  واةمددددل , و ددددد 

 دددار الهامددد   ددد  حالددد  حسددد   حتددد  الو دددا الحاضدددر , وتعطددد  مدي ددد  اآل

القديمدددد ,  قددددد حدددد  حددددول  إليددددراقاادددده اق لزالرهددددا اددددورة كام دددد  

 كدددد  "مسددددةد لددددان" ومسددددةد ااددددغر الميددددداق الم كدددد   اددددر ومسددددةد م

 المسدددقو   , وتوةدددد الددد   ربددد  الميدددداق حديقددد  لألسدددوا ومددددال كبيدددر 

 سددديح  , مرادددع  بقادددور م كيددد  . وةواسدددد ةمي ددد  ياتر  دددا لدددار  

 يددد دي واادددل امتددددادن  بدددر ال  دددر  دددق طريدددد معبدددر ةديدددد يواسددد  , 

 ( 22)ال  حدالد القاور     الضه  المقاب   .

لةا دد  اال ددل  ددب   وحكمدد   دد  اللددان  بددا   دددد ومددق سددوم الحدد  اق ا  

 قددددد  تددددل بعددددم اب الدددده واهمددددل تع دددديم    ددددر  دددد     اتدددده العال يدددد   

  او دددا  وحسددددا  مدددق اق يحدددل االادددريق وتمدددري  م   ددد  طريقددد  الحكدددم 

 قدددوم بدددذل  مسدددتقبل الدولددد  الادددهوي  ,  قدددد  احدددد مح ددده  ددد  الحكدددم,

, حتدد  را  ا هدده   دد  العددر  س سدد   مددق الم ددو   يددر ال لقدديق  سددبيا  
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الحيدددداة , تو هددددا االميددددر الكبيددددر  ددددق  هددددو "حي مددددا تو دددد م ددددل ايرا دددد  

 (23)ام".اايراق  ق اال تعا  والر

 كددداق اول ا هدددام اللدددان  بدددا  االول حهيددددن سدددام ميدددرزا الدددذي تدددول   

( , و دددد الدددت ر هدددذا بالقسدددوة 1642-1629اسدددم اللدددان اددده  العدددر  ب

اللدددددديدة وسددددده  الددددددمام , وكددددداق مدددددق اوالدددددل ضدددددحايان كبدددددار القدددددادة 

 ( 24)العسكرييق ومستلاري ةدن اللان  با  االول.

و ددددد ال ددددا ايددددراق  دددد    دددددن اسددددالر كبيددددرة امددددام الع مددددا ييق  دددد    

مدددق  را يددد المددددق اإليالغدددر , والمغدددول  ددد  اللدددر  ,  احت دددا  ددددد مدددق 

م ددددل يريهدددداق ( 25).(1640-1623 بددددل السدددد طاق الع مددددا   مددددراد الرابدددد  

 (26)وتبريز وبغداد.

( اب دددده االميددددر 1642تددددول  العددددر  بعددددد و دددداة اللددددان ادددده  سدددد     

                  سدددددددد طاق محمددددددددد ميددددددددرزا الددددددددذي  ددددددددر  باسددددددددم  بددددددددا  ال ددددددددا  

العدددددر  اب ددددده اددددده  باسدددددم اللدددددان م ا قبددددده   ددددد   ددددد(, 1642-1666 

 (27).     الامر( وكاق مدم ا  1694-1666س يماق 

رلدددددي  اي ذل  اهمدددددل لددددد وق الدولددددد  واادددددب  الدددددوزير االول , لددددد  

ب ددده ولدددم يكدددق   دددد اة ددداز االداري  ددد  الدولددد  الحددداكم الهع ددد   ي دددا. ال

م دددده و دددد    ايدددد  االمددددر بعددددد  أ ضددددلب( 1722-1694اللددددان حسدددديق  

العااددددددم   االيرا يددددد  تعرضددددداالمدددددددق اضدددددطراباا  ديددددددة لددددد دت ا 

(. 1722 اادددده اق الدددد  الغددددزو اال غددددا   بز امدددد  ميددددر محمددددود  ددددام

ق ويعدددد هدددذا الحددددد ال  ايددد  الهع يددد  لحكدددم االسدددرة الادددهوي   ددد  ايدددرا

  (28).لذي دام اك ر مق  ر يق مق الزماقوا

 (:1796-1736الدولة االفشارية)

, ولدددد  ددد  ملددد د وارتهددد   األ لددداركددداق  دددادر   ددد  رةددد    ي يدددا  مدددق   

               مددددال الدددد  رلددددي   ادددداب  لقطدددد  الطريددددد يتاددددذ مقددددرن  ه مددددق حـألدددد

( 1726 ددددد  "   عدددددا  دددددادري" الم يعددددد   ددددد  اراسددددداق , و ددددد   دددددام  

الدددتغل  ددد  ادمددد  ط ماسددد  ميدددرزا ابدددق الم ددد  الادددهوي اللدددان حسددديق, 
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(هددددزم اال غددددا ييق بقيددددادة الددددر    دددد  مقربدددد  مددددق 1729 و دددد   ددددام

ق اراسددددداق وهدددددراة , ااددددده اق , وطدددددردهم مدددددق  ربددددد  ايدددددراق ومددددد

ارمي يدددا وةورةيدددا مدددق الع مدددا ييق كمدددا ا تر دددا بدددذل   -ايضدددا   -واسدددترد 

 (29)(.1736معاهدة القسط طي ي  المبرم      ام 

(  دددددزل  دددددادر ط ماسددددد  , وحكدددددم ك الددددد  ل لدددددان 1731 و ددددد   دددددام  

ادددددر آ"  بدددددا  ال الدددددد ابدددددق ط ماسددددد  الددددد  اق تدددددو    بدددددا  هدددددذا

ا ت دددد   ددددادر  ددددر  ايددددراق  (, وحي ددددذا 1736الاددددهوييق"  دددد   ددددام  

د اسدددتمر   ددد (30)وادددار م سسدددا  ل دولددد  اال لددداري  .  ب دددادر لدددان .  قدددوت

و دددد اتسدددم   ددددن بدددالحر  والتوسددد  ممدددا  (,1747 دددادر لدددان حتددد   دددام 

تمويدددل حمددد ا  دددادر   ييق الدددذيق و ددد    دددي م  ددد ما قدددل كاهدددل االيدددرا

 لان العسكري  .

ولدددم يتادددذ  دددادر لدددان طي ددد    ددددن ايددد  اطدددواا م مددد  تدددذكر لتحسددديق   

و ااالدارة وتطددددوير مددددوارد الددددب د او اداددددال ايدددد  اادددد حاا ا تاددددادي  

  حددداةتما يددد  . وطبقدددا  لواددد  احدددد البددداح يق االيدددرا ييق  ا ددده" لسدددوم 

ايدددراق كددداق  دددادر مةدددرد  دددات  , ولدددم يكدددق م سددد  دولددد  . ولدددي  ه دددا  

و ارادددام اللدددع  او ام ددده  بإ دددادةاي اهتمدددام دليدددل   ددد  ا ددده كددداق يبددددي 

 (31)استق له . ويبدو اق هد ه كاق ال ار وال   ".

( ددد  ا  دددام 1747و تدددل  دددادر لدددان بيدددد واحدددد مدددق ضدددباطه  ددد   دددام   

 -خلددداهر -ال دددوراا التددد   امدددا  ددد  اال ددداليم .وحكدددم ابدددق ا مددد  ل دددادر 

( ولكددددق حدددددد  دددد  هددددذن المدددددة اق 1796-1748اراسدددداق مددددق  ددددام 

وتمددددز   ربدددد  ايددددراق بواسددددط  الحددددرو  اال غدددداق باسددددتق ل م  هددددر 

  (32)الداا ي  , وسقط    ايدي دولت  الز دييق والقاةارييق.

ا قددد  ا تيدددال  دددادر لدددان حدددرو  طاح ددد   ددد  ايدددراق بددديق الادددهوييق   

( 1765والز دددددددييق والقاةددددددارييق , و دددددد   ددددددام   واأل لددددددارواال غدددددداق 

اسدددتقرا ايدددراق ل ز ددددييق واتادددذ كدددريم اددداق الز دددد مدددق مدي ددد  لددديراز 

 ددددم وكيددددل الر بدددد  ,   ااددددم  لدددده, واتاددددذ ل هسدددده لقدددد  وكيددددل الدولدددد 

ور دددم اق يااطبددده احدددد ب قددد  لدددان   ددد  اسدددا  اق اسدددما يل ال الدددد 
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  اسددددما يل هددددو اللددددان , وا دددده "اي كددددريم ادددداق "  البدددده. و  دددددما تددددو 

 ( 33)( ر م كريم ااق اتااذ لق  لان ل هسه .1773ال الد  ام 

 عمدددا ايدددراق بلددد م مدددق االسدددتقرار والرادددام  ددد    دددد كدددريم اددداق   

واله ددددوق  دددد   اآلدا الز ددددد, وازدهددددرا لدددديراز  دددد    دددددن وا تعلددددا 

و ددددد ابدددددا اهتمامددددا  بتحسدددديق اوضددددا  لددددعبه و ةدددد   دددد  ب طدددده ه ددددا  

لددددة  الحددددر  مددددق ادددد ل ا امدددد  الددددور  ت  دددديم اللدددد وق الماليدددد  , و

اله حدددديق الاددددز  والزةدددداي , واهدددد   دددد م الضددددرال    دددد   إل تدددداي

مددددق ادددد ل تحديدددددن السدددد طاا التعسددددهي  التدددد  كدددداق يتمتدددد  ب ددددا مدددد   

االراضدددد , و ةدددد   دددد  احيددددام ملدددداري  الددددري وااادددد   دددد  مقاطعدددد  

 ( 34) ار  ة و  ايراق.

م دددل   دددد سددد هه م حو دددا  يلددد د   دددد كدددريم اددداق  لددداطا   سدددكريا  لدددم 

  ادر لان .

  واذا مدددا اسدددت  ي ا حم تددده العسدددكري  ضدددد م ا سددديه ابددداق الادددرا    ددد

 بي دددد  كعدددد   دددد  م طقدددد   إلاضددددا م تدددده (وح1759-1750السدددد ط   

(,  دددداق العمددددل العسددددكري الم ددددم الوحيددددد 1765و1757االحددددواز  ددددام 

 (35)(.1775تم ل     زو البارة  ام 

(و الدددا ايدددراق بعددددن  ددد  1779اذار2 ددد  تدددو   كدددريم اددداق الز دددد   

مرح ددد  اادددرا مدددق الحدددر  االه يددد  والادددرا    ددد  السددد ط  بددديق ا دددراد 

االسدددرة الز ديددد  و يدددرهم مدددق الطدددامعيق  ددد  السددد ط  , و دددد حسدددم هدددذا 

 (36)الارا       اي  المطا  لاال   بي   القاةار.
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 الهوامش

د  دددددددددددار  ب اادددددددددددبحا ايدددددددددددراق االسدددددددددددم الرسدددددددددددم  لددددددددددد .1

 ( بعددددد اق اتاددددذ اللددددان رضددددا ب  ددددوي  ددددرارا  1935ذارآ15م ددددذ 

 بذل  .

 الادددو ي  الطريقددد  مدددقطالددد  محيدددب  حسدددق الدددوال  , الادددهوييق  .2

دملددددددددد ,ر دددددددد ل طبا دددددددد  وال لددددددددر  الدولددددددد , تأسددددددددي  حتددددددد 

 .11,ر2011والتوزي ,

ابدددراهيم ا يدددل احمدددد وا يدددل   ددد  مدددراد, ايدددراق وتركيدددا دراسددد   .3

الكتددد  ل طبا ددد   ددد  التددداريخ الحدددديد والمعاادددر ,الموادددل دار 

 .17,ر1992وال لر ,

بعدددددد و ددددداة م سددددد  الطريقددددد  الادددددهوي  اددددده  الدددددديق اسدددددحا   .4

(تدددول  اب ددده اددددر الدددديق موسددد  ملددديا  1334االردبي ددد   دددام  

 دددم ا تق دددا الددد  اب ددده اوةددد    ددد   (,1392الطريقددد  حتددد   دددام 

يقدددد  طابعددددا  لدددديعيا  بعددددد اق كا ددددا الددددذي اتاددددذا  دددد    دددددن الطر

(, ددددم تددددول  اب دددده ابددددراهيم 1427 لددددا عي  , واسددددتمر حتدددد   ددددام

(,بعدددددها تددددول  اب دددده ة يددددد 1447ملدددديا  الاددددهوييق حتدددد   ددددام 

واادددددبحا الطريقددددد  الادددددهوي   ددددد   ,الملددددديا ( 1447-1460 

و ددد    دددد حيددددر ابدددق ة يدددد اتادددذا    ددددن ذاا طددداب  سياسددد ,

 بطابع دددا الادددهوي  الطريقددد  واسدددتمرا الطريقددد  طددداب   سدددكري 

لددددا .  ددددم آ (1488  ددددام حيدددددر مقتددددل حتدددد  العسددددكري السياسدددد 

لمزيدددد . الملددديا  والقيدددادة الددد  اسدددما يل م سددد  الدولددد  الادددهوي 

الماددددر  حسدددق الدددوال  , طالددد  محيدددب  مدددق التهااددديل يراةددد  

 السابد.

تددداريخ لدددان اسدددما يل ولدددان ط ماسددد   اميدددر محمدددود اوا ددددمير, .5

محمدددددد  حبيددددد  السير(,تادددددحي  وتحلدددددي   ادددددهوي ذيل تددددداريخ

 .37م,ر1992 ,1370    ةراح ,ت راق,

,بدددده كولدددد   بد 11حسددددق بيدددد  روم ددددو ,احسددددق التددددواريخ ,ة ددددد .6

 .20,ر1993 /1371الحسيق  وال  ت راق,
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 .131المادر السابد,ر حسق الوال  , طال  محيب  .7

تدددداريخ تحددددوالا اةتمددددا   در  مقاومددددا لددددك  دة. ةدددداق  ددددوراق, .8

ةددددددددددددددددددا   احمددددددددددددددددددد تددددددددددددددددددديق, ترةمدددددددددددددددددد   ايددددددددددددددددددراق,

 .44,ر2005 /1383ب ةم,ت راق,

 

9.jackson 8Lokhart. The Cambridge history of 

Iran vol 6"Cambridge-1986" p p2018-2019 

 .239.طال  محيب  حسق الوال  , المادر السابد,ر10

الاددددددرو  االبدددددديم( مةمو دددددد  مددددددق القبالددددددل   .اال   وي  ددددددو 11

 وتحركدددا  ددد  و دددا واحدددد تركسدددتاق, التركما يددد  ,موط  دددا االاددد  

 المطدددا  باالسدددتقرار  ت ددد  ب ددامدد  القدددرن  وي  ددو ادددو  اراسدداق, وا

ر ديددار بكددر  دد  اواادد دد  الم طقدد  الوا عدد  بدديق اذربيةدداق واربددوط و

 القدددرق الرابددد   لدددر, وا امدددا  يمدددا بعدددد امدددارة مركزهدددا ديدددار بكدددر 

-دالغيا  ,بغددددددا  بدددددد ف بدددددق  دددددت  ف البغددددددادي ,التددددداريخ يراةددددد 

-372ر ر  ,دراسدددددد  وتحقيددددددد طددددددار   ددددددا   الحمدددددددا  ,1975

395.) 

المادددددددددر  .ابددددددددراهيم ا يددددددددل احمددددددددد وا يددددددددل   دددددددد  مددددددددراد,12

 .21السابد,ر

 (.23-22ر ر   .المادر  هسه,13

               .سددددددددد يماق القدددددددددا و    يعدددددددددد السددددددددد طاق سددددددددد يماق القدددددددددا و  14

دادددل العدددرا   ددد   ,الع مدددا ييق" مدددق اكهدددا  السددد طيق 1520-1566"

 ل تهاادددديل   دددده يراةدددد    بددددا تحددددا السدددديطرة الع ما يدددد       دددددن

تددددداريخ الع  ددددداا الع ما يددددد  االيرا يددددد  الحدددددر   اسدددددما يل ادددددبا ,

 .1999والس م بيق الع ما ييق والاهوييق ,بيروا ,
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  بيدددده ترةمدددد  .كددددارل بروك مدددداق ,تدددداريخ اللددددعو  االسدددد مي  ,15

 .492,ر ,1977-بيروا   البي ك  وم ير  ار 

ترةمددددد   بدددددد ال عددددديم  .دو الددددددولبر,ايراق ماضدددددي ا وحاضدددددرها,16

 .87, ر1985, الكتا  الماريدار  القاهرة, حس يق,محمد 

 .88.المادر  هسه,ر17

 .المادر  هسه .18

ر  المادر السابد, .ابراهيم ا يل احمد وا يل     مراد,19

 (.28-27ر 

20-jackson 8 Lockhart Op-Cit p 269 

الاددددددددددهوييق  تدددددددددداريخ .بدددددددددددي  ةمعدددددددددد  واحمددددددددددد الاددددددددددول ,21

 .289-288,ر ر1,ي1976-وحضارت م,القاهرة

 .89ر .دو الدولبر,المادر السابد,22

       .90ر .المادر  هسه,23

                                     

                       24-Edward G Brown. A literary 

history of Persia vol                                                    

                                                                     

(Combridge-1959 

pp. 111-112 

( ابدددددرز سددددد طيق 1640-1623. يعدددددد السددددد طاق مدددددراد الرابددددد  25

رو  لقددرق السدداب   لددر .تددول  العددر   دد   ددالدولدد  الع ما يدد   دد  ا

ملددددك ا داا يدددد  مددددق تعددددا    كا ددددا الدولدددد  الع ما يدددد   ةدددد  اذحر
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ا تاددددادي  وسياسددددي   ديدددددة تمكددددق مددددق معالةت ددددا بحددددزم .يراةدددد    

                       اددددددددددددال  حسدددددددددددديق  بددددددددددددد ف ,السدددددددددددد طاق مددددددددددددراد الرابدددددددددددد 

ةامعدددددددددد   ,اآلدا (اطروحدددددددددد  دكتددددددددددوران, ك يدددددددددد  1623-1640 

 .2000بغداد,

 

                      Sykes Ahistory of persia 26-Bercy 

             Vol 2 London-1969   pp-210-211       

الماددددددددر  .ابدددددددراهيم ا يدددددددل احمدددددددد وا يدددددددل   ددددددد  مدددددددراد,27 

 .36السابد,ر

 .37.المادر  هسه,ر28

 .95ر .دو الد ولبر, المادر السابد,29

 .المادر  هسه.30

31-Hafez F Farmagan The Foreign policy of Iran 

Ahistorical analysis Utah-1971 p 15                       

-. بددد العزيددز سدد يماق  دددوار ,اللددعو  االسدد مي  ,بيدددروا32

     321,ر1973

33-Gakson 8 Lochart op- cit p 330                            

. ابدددددددراهيم ا يدددددددل احمدددددددد وا يدددددددل   ددددددد  مدددددددراد, المادددددددددر 34

 .58السابد,ر

. بدددددد االميدددددر محمدددددد اميق,المادددددال  البريطا يددددد   ددددد  الا دددددي  35

 ,ترةمدددد  هالددددم كدددداط  الزم,1977(,بغددددداد,1878-1747العربدددد  

 .171-153ر ر 
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دراسددداا  الزبيددددي و ددد اد طدددار  العميددددي, .كدددريم مطدددر حمدددزة36

 دددا محمدددد آالدولددد  القاةاريددد   ددد    دددد  , ددد  تددداريخ ايدددراق الحدددديد

 ,اهحاا متعددة.2014ع وم العربي ,دار ال بيروا, لان ,
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 الفصل االول

 (:1925-1796العهد القاجاري)

 الدولة القاجارية : وتأسيسغا محمد شاه آ : االول المبحث

 -ته:أوالدته ونش: اوالً 

هددو محمددد بددق محمددد حسددق  اةددار  وا  ددو بددق  ددت    دد  ادداق بددق لددان   

و دددد  (1)محمدددد   ددد  اددداق.   ددد  اددداق بدددق م ددددي اددداق بدددق ولددد  اددداق بدددق

د اات هدددا الروايددداا التاريايددد  حدددول والدتددده ,  مددد  م مدددق ذكدددر ا ددده ولددد

م(, ددد  مح ددد  ميدددداق 1742/ـهددد1154 لدددعباق( ام15 ددد  لي ددد  الةمعددد   

العددددام بددديق  وألسدددبا  بدددادي,آ ددد  اسدددتراباد  ددد  بيدددا سددديد مهيدددد اسدددتر 

  (2 والدن و ادر لان ,  اق والدته ض ا سرا  او ا  مق مقت ه.

 يمدددددددا ذكدددددددرا روايددددددد  اادددددددرا ا ددددددده ولدددددددد  ددددددد  لددددددد ر المحدددددددرم   

ةرةددداق , و ددد  روايددد  اادددرا ا ددده ولدددد  م(  ددد  مدي ددد 1742/ـهددد1155 

 اذ   ددددر  دددد  هددددذن ال ي دددد  ربيدددد  ال ددددا   مددددق ذلدددد  العددددام , 12بتدددداريخ  

  ا اهضددددام م دددده اهددددال  طالهدددد  آلددددا  بددددا  لمددددذ   هددددال  الددددذي تلددددا

  دددر اتدددر  ق درةددد  الحدددرارة وهط دددا امطدددار  زيدددرة ادا الددد   يضدددا

و رو ددده  ددد  لي ددد  ال الدددد  لدددر مدددق ربيددد  ال دددا   ,ا دددر   ددد  اراضددد  

  (3 اهالي ا ال  المرتهعاا. أهذن القبي   وا ر  ا ,   ة

 ال تددده وهدددو وسدددط  بي ددد   دددا محمدددد اددداق وآلقدددد مدددرا االحدددداد   ددد    

 التركمددداق , وكددداق  دددد لددداهد احدددداد الحدددرو  التددد  مدددرا ب دددا  بي تددده ,

 و دددر  احددددا  ا   ددد  ادددغر سددد ه , اذ كددداق لدددديد التع دددد بوالدتددده التددد 

راحدددا تع مددده اادددول القتدددال والهروسدددي  ل ملدددارك   ددد  الحدددرو  مددد  

ق ابيددده كمدددا   متددده القدددرامة والكتابددد  وحهددد  السدددور القادددار مدددق القدددرآ

ود كددريم , وكا ددا هدد  التدد  ربتدده بدددي    ددق ابيدده ,  دد  ادد   المع ددال

ادددوم  ددد  القبالدددل البدويددد  ,اذ كددداق والددددن دالدددم السدددهر , او ا ددده كددداق ي

 (4)  م يكق لديه الو ا الكا   لتربيته. الحرو  ,
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 غا محمد خان واخصاؤه:آثانياً :اعتقال 

ا محمدددد  دددآااادددام ريايددد    ددد  اق حاد ددد  أاةمعدددا مع دددم الروايددداا الت

م(,   دددما  ددزا 1747/ـهدد1160ادداق كا ددا  دد  بدايدد   مددرن  دد   ددام  

محمددددد  إلاضدددا   ددد  لدددان ا لددددار الم قددد  بددددـ  ادل لدددان( و دددد سددددع  

حسددق ادداق  دد  مددا ز دددراق , وبسددب  مددا و دد  يوملددذ   دد  اراسدداق مددق 

 حدددط و ددد م , والددد  محمدددد حسدددق اددداق مدددق اق يقددد  اسددديرا   ددد  مدددا 

سدددر   ددد  لدددان ولديددده آ دددا أ  ز ددددراق,  سدددار الددد  ادددحرام ةرةددداق ,

االكبدددر م  مدددا  بإااددداممحمدددد اددداق وآ دددا محمدددد حسددديق اددداق , وامدددر 

   دددما كدداق  دد  الاامسدد  مددق  مددرن, لياددب   قيمددا  ,(5)آ ددا محمددد ادداق,

 (6)حت  ال يطال  احد مق اب اله بالعر     المستقبل .

 دددم كبيدددرا   يددده, كمدددا هدددو معدددرو   ددد    تدددأ يرا  و دددد ا دددر هدددذا الحدددادد   

الددد  اق ال مسدداوي آدلدددر ,الدد ه  , اذ يلدددير   مدددام الدد ه  , ومددد  م العدددالم 

 ضددو مددا, يسددع  الدد  تعددويم  اال سدداق الددذي يعددا   مددق اي  قددر  دد 

الدددد قر بالعمددددل المسددددتمر وبدددددوق ا قطددددا , لتحقيددددد اي  ددددو  مددددق ذلدددد  

ق م  بالكهدددا  مدددا دددوا  التقددددم والتهدددو   ددد  مةدددال الحيددداة ,وهدددذا مدددا يسددد

 ,ا  ددر  ةددزن  يدده و دد  مةدداالا ااددرااةددل التهددو   دد  الميددداق الددذي 

تددد  ل ملددداكل ال   دددذن القدددوة الدا عددد  هددد  التددد  تعمدددل   ددد  ايةددداد الح دددول

 وتةع ددده  دددادرا   ب هسددده, , ومدددق  دددم تزيدددد مدددق  قتدددهتعتددرم ذلددد  اال سددداق 

و مومدددا   قدددد اادددب  آ دددا محمدددد اددداق حددداد  (7)  ددد  تاطددد  الادددعا  .

 (8)س م ال ق بعد ذل .  ضا   اس  الق  , لرسا   الطبا 

ااددددذا ت  ددددر   دددد  آ ددددا محمددددد ادددداق آ ددددار االااددددام لدددديلا   لدددديلا ,   

, و ابدددا  ددد   ي يددده وتلدددون م  دددر حاةبيددده  تسدددا طا لحيتددده ولددداربان,

وااددددب  م  ددددر  ي يدددده م  ددددر  ي دددديق دالمتدددد   ت دددد  ال  ددددرة الةذابدددد  ,

لوسددامته السددابق  , و ددا  البكددام . وبعددد اربدد  سدد واا لددم يبددد  يدده ا ددر 

 اادددب  لدددبي ا  بادددوا ال سدددام, ا ددده لمدددا وادددل الددد   ادددوته الرةدددول ,

م اددد  الم ددد  كددداق يتحالددد  م ددداداة ادمددده اذا اراد اسدددتد ال م, باددد   

العددددددادة المتبعدددددد  يوملددددددذ  ,اذ كدددددداق الم ددددددو  ي ددددددادوق ادددددددم م باددددددوا 

الددد  ةا بددده  كالطبدددلل هسددده لددديلا   ة دددوري, و دددد اتادددذ آ دددا محمدددد اددداق
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    يدددده اذا اراد اسددددتد ام احددددد ادمددده , لياهدددد  مددددا  دددد  اددددوته ليضدددر

مدددق  قدددر ,  ددد  يسدددت اق بددده, ولدددذل  كددداق ا ددددا ن يسدددمو ه  الااددد  

 (9)الطب ال(.

 ية:ثالثاً : آغا محمد خان واشتراكه في قيادة الحمالت العسكر

  والقتددددال مدددد  ابيدددده رمحمددددد ادددداق ااددددول الحدددد آ ددددابعددددد اق تع ددددم     

بيددده ةيرا ددده ايضدددا  ,   ددددما ارسددد ته ل ملدددارك  مددد  اوالهضدددل يعدددود المددده 

  ددد  المعدددار  الحربيددد ,  دددتع م  يدددادة الةيدددو  واادددول الحدددر  و  و  دددا

 ددد  معركددد  ضدددد كدددريم  م(1754/ـهددد1168, لدددار  مددد  ابيددده  ددد   دددام 

ادداق الز ددد , ل سددديطرة   دد  ااددده اق مقددر حكددم االايدددر,  وضدد  محمدددد 

الهرسددداق , وكددداق  حسدددق اددداق اب ددده آ دددا محمدددد اددداق  الددددا    ددد  ط يعددد 

    ددد   لدددر  امدددا  , اذ كددداق مدددق ام دددر الرمددداة  ددد   سدددكر آ دددذا  مدددرن 

ابيددده , وكددداق هددددذا الم اددد  يسدددد د الددد  الهرسددداق اللددددةعاق الدددذيق ل ددددم 

 ق,م ددارة  تاليدد  كبيددرة , و ددد ا ت ددا المعركدد  با تاددار محمددد حسددق اددا

الدددذي احتدددل ااددده اق ,  رةددد  كدددريم اددداق الز دددد الددد   دددار  , وب دددذا 

م كددددا    دددد  ايددددراق المركزيدددد  مددددق ادددد ل  ,حمددددد حسددددق ادددداقااددددب  م

 (10)اللمالي  آستراباد وماز دراق وكي ق. الااإلياسيطرته     

بددديق محمدددد حسدددق اددداق وكدددريم اددداق الز دددد   اددد  الادددرا  المريدددر  

م(, وهمدددا يت اوبددداق  ددد  السددديطرة 1758/ـهددد1172اسدددتمرا الددد   دددام 

 اق آ دداوتددارة  ااددرا بيددد ذا  , كدد   دد  المدددق المركزيدد  , تددارة  بيددد هددذا

محمدددد اددداق يرا دددد ابدددان  ددد  ةميددد  ت ددد  المعدددار  , و  ددد  الدددر م مدددق 

 الدددد  يددددأويكدددداق يطالعدددده  دددد  ال يددددل  يمددددا  ذلدددد  لددددم يهار دددده الكتددددا  , اذ

 الهددرا  , وهدد   ددادة  رسددت ا امدده ةيرا دده  يدده و  ددا هددذن السددم   يدده

 ( 11)م(.1797/ـه1212ومستمرة معه حت  لي    ت ه    لوله  ام 

ولدددار  آ دددا محمدددد اددداق  ددد  توسدددي  ر عددد  دولدددت م تحدددا  رلاو دددد   

 يدددادة والددددن وحكمددده مدددق ايدددراق , اي مدددق حددددود اراسددداق حتددد    ايددد  

االساسدددي  بقبي دددت م التركمددداق حددددود اذربيةددداق, واضدددعا  اهميددد  االسدددتعا   
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الي دددا   دددد المدددام  أالتددد  كددداق ابدددون يعتمدددد   ي دددا ا تمدددادا  كبيدددرا  , وي ةددد

  (12)الماال  به او ا حسار  هوذن.

  ددد  معركددد  حاسدددم   دددر  اسدددتراباد , اسدددر القاةدددارييق  ي دددا  الددددهم  

 اذ  تددل   دد  يددد الز دددييق , ممددا اضددطر آ ددا محمددد محمددد حسددق  اةددار,

ق ل دددم ,  دددرارا  مددد كم ةدددأ اددداق و ال تددده الرةدددو  الددد  م ددداطد التركمددداق

 آ دددا محمدددد اددداق كدددريم اددداق الز دددد الدددذي امدددر با تقدددال م , وكددداق  لددداط

العسددددكري ضددددد كددددريم ادددداق الز ددددد مسددددتمرا  , اذ اسددددتطا  ةمدددد  الدددد  

مددد  م  دددوة مسددد ح   أ دددار  مدددق  بي تددده آلدددا   بدددا  والتركمددداق , وا لددد

با دددا ب دددا اطدددرا  مدي ددد  اسدددتراباد,    بدددوا مدددا واددد ا لددده ايدددددي م , 

 (13)و ت وا مق تعرم ل م .,  م  ادوا ال  مقرهم.

اددداق الز دددد وآ دددا محمدددد اددداق , و ددد  وبعدددد  ددددة معدددار  بددديق كدددريم   

 ريددددد     دددددذ سدددددر(  دددددر  مدددددا ز ددددددراق,  ددددد  الادددددام   لدددددر مدددددق 

آ ددا محمددد ادداق مددق  بددل  م( القدد  القددبم   دد 1761/ـهدد1175لددعباق 

 (14)حاكم ما ز دراق وارسل ال  ليراز.

  امددددل كددددريم ادددداق الز ددددد االسددددرة القاةاريدددد  , وال سدددديما آ ددددا محمددددد  

ادددد ل وةددددودن رهي دددد    دددددن ,  ادددداق ,بكددددل ترحيدددد  واحتددددرام وتقدددددير

 ددددددددا حسدددددددديق  ددددددددول  ادددددددداق معام دددددددد  حسدددددددد   و ي دددددددده آو امددددددددل 

مدددا    ددد  دامغددداق, كمدددا تدددزوي كدددريم اددداق كم( حا1770هدددـ/1184 دددام 

 (15)الز د مق ااا محمد حسق ااق المد وة ادية  بيكم .

كدداق كدددريم ادداق الز دددد ك يددرا  مدددا يستلددير آ دددا محمددد اددداق  دد  العديدددد   

 آ دددا محمدددد اددداقسدددكري  وال قا يددد  , اذ  ددددم مدددق االمدددور السياسدددي  والع

كددداق  أل دددهح  الددد  كدددريم اددداق الز دددد ولدددم يا ددده ,  ادددالحه بكدددل ادددرا

  دد   قدد  تامدد  با دده سددو  يكددوق هددو حاكمددا  يومددا  مددا   دد  الددب د , وال 

 سددديما  ددد  مسدددال  تمدددرد حددداكم اسدددترآباد محمدددد اددداق  اةدددار دولدددو   يددده,

 دددد, وذلددد  بتو هددده كدددريم اددداق الز ق يسدددتقل  دددق حكدددم والدددذي سدددع  أل

آ ددا محمددد ادداق ا دده يةدد  مدد  حدداكم   أةابدده ددق ارسددال الاددراي اليدده , 



20 
 

لددو امت دد  المددال الكددا    سددو  يع ددق  أل دده ك ددذا اق تة ددز ةيلددا  لقمعدده,

 (16)التمرد والعاياق   ي .

 يدددادة ةيلددده  إلسددد اداسدددتطا  آ دددا محمدددد اددداق ا  دددا  كدددريم اددداق الز دددد 

  تعدددادن سددت  اال  ة دددي , وذلددادداق, والددذي يب ددذ  حسدديق  ددول  ألايدده

 ا  ددم ااددان بحيددد اق آ ددا محمددد ادداق لمحاربدد  محمددد ادداق  اةددار  ولددو,

 يدده  بددل سددهرن الدد  دامغدداق اق توليتدده لمدي دد  دامغدداق ا مددا هدد   رادد   

  مددق ق الز ددد وا تددزا  الم دداق يغت م ددا  يمددا بعددد ل  ددورة   دد  كددريم اددا

حريددددددد  ق ال دددددددد  االساسددددددد  ل دددددددم هدددددددو الحادددددددول   ددددددد  اليدددددددن, أل

واالسددددتق ل, واسددددتعادة ارم اةدددددادهم , وهدددد   رادددد  السدددديطرة   دددد  

ق هدددذن اسدددتراباد, وتوحيدددد القاةدددار, و دددد ا طدددان التع يمددداا االساسدددي  بلدددا

 (17)االمور.

رسدددم ا  ددد  ضدددوم  يتضددد  اق سياسددد  ا دددا محمدددد اددداق المسدددتقب ي   دددد   

اا ألايددده ,كمدددا اق مع دددم االمدددور التددد  اوادددان ب دددا  دددد  دددهدددذن التوةي

حتددد   ددد   حسددديق  دددول  اددداق, بالهعدددل , و دددد اسدددتةا  لددده اادددون و عدددا

دولددد   القاةددداري سددديكوق م ددده   اذ حكدددم امدددر زواةددده, واق  سدددل الحكدددم

وهدددو ابدددق حسددديق  دددول    دددت    ددد  لدددان,القاةدددار بعدددد ا دددا محمدددد اددداق 

 (18)ااق.

حسددديق  دددول  اددداق   ددد  دامغددداق, تمدددرد   ددد  الز ددددييق , بعدددد سددديطرة   

تمرار تمدددردن , ول دددذا  دددزم بعدددد استلدددارة الز دددد باسددداددداق وايقدددق كدددريم 

سدددو   دوقبعدددم رةالددده   ددد  اق يقتدددل حسددديق  دددول  اددداق ا تيددداال  مدددق 

الةددددي  اليدددده ,  ارسددددل رةدددد   اسددددمه   دددد  ادددداق دولددددو الدددد  اسددددتراباد 

ارتدددد, كددداق حسددديق  ليتدددول  هدددذن الم مددد  ,  ارسدددل االايدددر رةددد   اسدددمه

وهدددو   اسدددتو   حسددديق  دددول  اددداق دددد  تدددل اادددان واب ددده, ل  اددداق  دددو

راكدددد  , مت دددداهرا  بدددداق ير دددد  اليدددده   مدددد  ,  و دددد  اليدددده   دددد    ددددر 

 حسددديق  دددول  كيق  قت ددده , وبالمقابدددل  تدددل مرا قدددواالهدددر  ,  طع ددده بالسددد

م(, و يددل ا دده  تددل  دد  1775/ـهدد1189ق ذلدد   دد   ددام اادداق ارتددد, كدد

م(  ددد  م طقددد  سدددرا  دلدددا مدددق    ددد  رةدددال 1777/ـهددد1191  دددام  
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, ود دددددق  ددددد  سدددددبع  و لدددددريق  امدددددا  مدددددق التركمددددداق, وكددددداق  مدددددرن 

 (19)استراباد.

آغااااا محمااااد خااااان ماااان  وفاااارار ريم خااااان ال ناااادمااااوت كاااا رابعاااااً:

 م(:1779هـ/1192شيرا )

حدددوال  سدددت   لدددر  امدددا   كا دددا االابدددار تادددل الددد  آ دددا محمدددد اددداق  

 ددددددددددددد  لددددددددددددديراز الددددددددددددد  اق مددددددددددددداا كدددددددددددددريم اددددددددددددداق الز دددددددددددددد 

م( كا دددا االابدددار تاددل الددد  آ دددا محمدددد اددداق 1192/1779ادددهر3 دد  

 دددق طريدددد  متددده اديةددد  بددديكم التددد   ومرضددده  دددق كدددريم اددداق الز دددد

د سدددا دته   ددد  ال دددرو  مدددق لددديراز  حدددو  بي تددده القاةاريددد   ددد  اسدددترابا

 , كمددا كا ددا لدده اتادداالا مدد  ا  دديق مددق ادددم كددريم ادداق الز ددد, وهمددا

 وكدددددو و ددددداهر ال دددددذاق كا دددددا يادددددحبا ه   دددددد اروةددددده ل اددددديد , و دددددد 

ادددددحابه وا ربدددددامن الددددد  اسدددددتطا  آ دددددا محمدددددد اددددداق ال دددددرو  مددددد  ا

 الضدددرال  بدددأموالماز ددددراق, و ددد  الطريدددد اسدددتول    ددد   ا  ددد  محم  ددد  

 (20)مق لمال ايراق ال  ليراز .

د   دددرا  لمدددا اادددا  حكدددم بددد د  دددار  مدددق  ددددم االسدددتقرار سياسددديا  بعددد  

 مدو ددداة كدددريم اددداق الز دددد وسدددط االزمددداا الداا يددد  الاطيدددرة , وذلددد  لعددد

ا ددددت م السدددد ط  , اذ كدددداق الةميدددد  وةددددود لااددددي   ويدددد   ددددادرة   دددد  

طامعدددددا   ددددد  الحادددددول   ددددد  الحكدددددم  قدددددط , وهكدددددذا كا دددددا السددددد واا 

م( ي تقددددددل  ي ددددددا الحكددددددم بدددددديق 1788هددددددـ/1203 -م(1779هددددددـ/1193 

هدددددذن  هيدددددأااادددددواق واوالد كدددددريم اددددداق الز دددددد واوالد ا مامددددده ,  قدددددد 

 ددددا محمددددد ادددداق اق يسدددديطر االوضددددا  المرتبكدددد  الهرادددد  الم اسددددب  أل

مددددق م دددداطد بدددد د  ددددار  , ك مددددا سدددد حا لدددده ال ددددرو  ,    دددد  العديددددد

 ( 21)ابتدام مق لمال ايراق والم اطد االارا مق  ار  .

االوضدددا   بت يلددد آ دددا محمدددد اددداق , بعدددد اسدددتقرارن  ددد  اسدددتراباد  لبدددد  

لت بيددا حكمدده ,  كا ددا ة ددودن  دد  هددذا الةا دد  , متم  دد  بسددعيه الدد  لددم 

ة ااوتدددده , ال سدددديما اايدددده وذلدددد  بمسددددا د لددددمل  بي دددد  القاةددددار بلددددقي ا,

ةعهدددر   ددد  اددداق الدددذي كددداق ما ادددا  لددده , وبعدددم اادددد اله والمقدددربيق 
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م ددده , كمدددا اسدددتطا  تادددهي  المادددالهيق لددده داادددل  بي ددد  القاةدددار , واادددذ 

يوسددد  حددددود دولتددده الةديددددة بعدددد اق ادر  اق حكدددم الز ددددييق , بعدددد و ددداة 

  (22)كريم ااق , ااب  حكما   اهريا  .

 القضام     تمرداا ااوته , وه  محمد ااق  استطا  آ ا

 (.1780هـ/1195-1194تمرد رضا     ااق /1

 م(.1781-1196/1779-1193مرتض      ااق  تمرد /2

 م(.1787هـ/1202تمرد ماطه      ااق  /3

 ( 23)م(.1790هـ/1205    ااق  ةعهر تمرد  /4

 كمددددا اسددددتطا  آ ددددا محمددددد ادددداق القضددددام   دددد  تمددددرداا اال لددددارييق,

 وه  

 م(.1779هـ/1193 ام   لارآتمرد ذو الهقار ااق  /1

 م(.1786هـ/1200 ام   لارآتمرد     ااق  /2

 م(.1781هـ/1196 ام   لارآااق  او   تمرد امير /3

 (24م(. 1781هـ/1196تمرد  ادر ااق  ر  حاكم بسطام  /4

اا والمدددددق القضددددام   دددد  تمددددرداا حكددددام الواليدددد -ايضددددا   -واسددددتطا  

   الاارةيق   يه, وه   االيرا ي

-1782هدددددـ/1201-1197تمدددددرد هددددددايا ف اددددداق حددددداكم كدددددي ق  /1

 م(.1786

 م(.1786هـ/1201تمرد رمضاق ااق ز د  ام  /2

اروالق  كردسدددددددتاق حددددددداكم مدي ددددددد   الدددددددو تمدددددددرد اسدددددددرو اددددددداق/3

 (25).(م1786هـ/1201 ام 
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ولعددددل اهددددم الحدددددرو  التدددد  ااضددددد ا آ ددددا محمددددد اددددداق كا ددددا مددددد    

سددديما مددد  اادددر حددداكم ز ددددي لطددد    ددد  اددداق بدددق ةعهدددر الز ددددييق, ال 

 الز دددد ,ولدددم يكدددق آ دددا محمدددد اددداق يمت ددد  المع ومددداا الكا يددد   دددق هدددذا

اللددددا  اللددددةا  اذ تاددددور ا دددده لددددا  لددددم يمت دددد  الابددددرة العسددددكري  

  والقددددرة القتاليددد  الكبيدددرة التددد  تمك ددده مدددق اق يكدددوق حةدددر   دددرة اددد 

 (26 ق.امامه لي ار  يام الدول  القاةاري  بض  س ي

يددرة  ددا محمددد ادداق بقدرتدده القتاليدد  الكبآ دداةل لطدد    دد  ادداق الز ددد   

وحاربددده بكدددل لدددةا   و قيددددة , و دددد ا بدددا ذلددد  مدددق اددد ل المعدددار  

بدددا بسددد ول  المتو عددد  اذ ا العديددددة التددد  ااضددد ا معددده والتددد  لدددم تحسدددم 

لطددد  اددداق الز دددد ا ددده لديددده  ددددرة  اليددد    ددد  ممارسددد  حدددر  ا ل دددا 

 , هةماتددده مدددرةقتدددل وي  ددد   دددم يتدددوارا  دددق اال  دددار العاددداباا , اي ي

د   اريددد  ومدددرة اادددرا لي يددد  وكددداق يسدددتدري القدددواا الم اةمددد    يددده بعددد

   دددرارن بعدددد اال دددارة الددد  امددداكق  اددد   ي دددا الكمددديق , كمدددا اسدددتعمل  ددد

اددديد الوحدددو  او حهدددر  ميقددد   دددم يسدددوي ا مددد  االرم  ددد  يتضددد  مدددق 

   يددده الددد  هدددذن االمددداكق  اةمددد ملددد م ,  ددداذا مدددا اسدددتدرةا القدددواا ال

 (27).اطبقا   ي م الهااخ

                         حددددددددد ا المعركدددددددد  االولدددددددد  بي  مددددددددا  ددددددددر  لدددددددديراز  دددددددد  و ددددددددد  

ق لط      الز د  د حال     د دم م( اذ كا1789-هـ 1204لوال11 

 دا محمدد اداق اليده مدق آمق حاكم بو لد ر ليددال الد  لديراز . و دد سدار 

ق تعدادن  لريق ال  مقاتل ,  با ته لط      اا ط راق بةيله الذي ب ذ

, وهةم   يه  د  اطدرا  مسدةد بدرد  در  لديراز ماتر دا  الة دا  االيمدق 

ل ةي  القاةاري, ور م تراة  لط      ااق الد  داادل مدي د  لديراز , 

 دا محمدد اداق آلليراز لمددة اربعد  الد ر, لكدق  وحاار الةي  القاةاري

  (28)ح ول  ال اللتام .ا سح  مق حاار ليراز بسب  

م( التقدددد  الةيلدددداق   ددددد 1790هددددـ/1205االاددددرة ةمددددادي  14و دددد    

سددميرم ادداري مدي دد  اادده اق , و ددد تقاتددل الةيلدداق تقددات   كبيددرا   مدي دد 

, اذ اسدددددتمرا المعركددددد   ددددددة ايدددددام . ا تادددددر  ي دددددا آ دددددا محمدددددد اددددداق 

وهددددر  لطدددد    دددد  ادددداق الدددد  بولدددد ر وه ددددا  لددددم ةراحدددده و اتددددل 
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حددددددددددددر   ادددددددددددداباا . و دددددددددددد  معركدددددددددددد  مددددددددددددري القاةددددددددددددارييق 

م(ا تادددددددر لطددددددد  اددددددداق الز ددددددددي   ددددددد  1792هدددددددـ/1206ايددددددداري 

القاةددارييق وكدداد اق يقتددل آ ددا محمددد ادداق  دد  ايمتدده. وةددرا بعددد ذلدد  

 ددددددددددددددددة معدددددددددددددددار  كددددددددددددددداق اارهدددددددددددددددا معركددددددددددددددد  كرمددددددددددددددداق 

م(ا تادددر  ي دددا الةدددي  القاةددداري ودادددل 1794هدددـ/1209ادددهر19 ددد  

ار اددداري كرمددداق , مدي ددد  كرمددداق . امدددا لطددد    ددد  اددداق اسدددتطا  الهدددر

 (29 .بإ دامهوبعد مدة الق  القبم   يه وامر آ ا محمد ااق 

كدددددداق ل عامددددددل اال تاددددددادي دورن  دددددد  اسددددددقاط الز دددددددييق ., اذ ي قددددددل   

ةددددددوري  وسددددددتر العامددددددل  دددددد  لددددددرك  ال  ددددددد اللددددددر ي  اال ك يزيدددددد  

لدددد رود "كا ددددا القددددوة والقدددددرة  م(  دددد  مدي دددد 1786هددددـ/1201 ددددام 

بيددد   دد  كا دد  ال ددواح  اللددمالي  والمركزيدد  اال تاددادي   دد  ذلدد  الو ددا

آ دددا محمدددد اددداق وال سددديما  ددد  و دددا ضدددع  الدولددد  الز ديددد  وايا ددد  

ر سددددام الز ددددد ل طدددد    دددد  ادددداق وسددددوم تدددددبير االايددددر  دددد  ا طددددام 

لددديراز الددد  حددداي ابدددراهيم" , كمدددا اق الضدددع  اال تادددادي و ددددم ادددزق 

هددددذن  كرمدددداق, كددددل المددددواد التموي يدددد  وا دددد   الحيوا دددداا  دددد  مدي دددد 

االمدددور كددداق ل دددا دورهدددا  ددد  اسدددقاط لطددد    ددد  اددداق الز دددد وا تادددار 

 (30)ا ا محمد ااق .

 خامساً :سياسة آغا محمد خان الخارجية : 

فاااي العالقاااات  وتأثيرهااااالحاااروي باااين باااالد فاااارس وروسااايا  /1

 الخارجية بينهما :

 الرلسددمالي بدداق القددرق ال ددامق  لددر . بعددد  مددو مواردهددا ل  ددرا روسدديا 

 ددرة الداا يدد  وتطددور    ات ددا الدوليدد   دد  القددرق المددذكور , الدد  ايددراق ب 

كددي ق م ددا الم مدد  م ددل لياةديدددة وبر بدد  لددديدة بدداحت ل بعددم مددد  ا وا 

وماز دراق واذربيةداق واراسداق كةدزم مدق الاطد  السدري  التد  وضدع ا 

 (31)م( لغزو ال  د.1785هـ/1200رابوتكيق  ام كالة رال 
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محمدد اداق بدالتوتر,  الروسي   د    دد آ دا -0  اا الهارسي امتازا الع  

ال دورة ولعل هدذا التدوتر  الدل مدق اضدطرا  االوضدا  الدوليد , ا در  يدام 

هدذن  (والحرو  ال اب يو يد  تةدان اوربدا والعدالم , و دد القدا1789الهر سي  

االضددطراباا بضدد ل ا   دد  بدد د  ددار  , لمددا تحت دده مددق مو دد  سياسدد  

م واستراتية  م يمق    الملر  مما ةع  ا محورا  م ما  تدور حولده مع د

ادد   اسددتراتيةياا اللددر  االوسددط واالد دد  , ولمددا تلددك ه مددق م طقدد  مح

 (32). آ ذا ل   د 

ب د  موما   قد تمرد حكام بعدم اال داليم البعيددة  دق الحداكم المركدزي لد  

ر  ددار  , وال سدديما اال دداليم القريبدد  مددق روسدديا , و ددد اسددتغ ا ذلدد  االمدد

االايددرة ب ددد  اسددتمرار سدديطرت ا   ي ددا, وبحكددم ا لددغال بدد د  ددار   دد  

 ال وكاق الم آ ا محمد ااق, كمحرو  داا ي  طاح   , م  ما ل دت ا ايام ح

 (33)الواض      هذن الحال  هيراك   ال ا   حاكم ةورةيا.

حداكم  درن بدا   ,آ ا محمد اداقومق ضمق الحكام الذيق ارةوا  ق طا   

  الدذي امت د   دق ادام الضدرال  لدب د  دارابراهيم ا يل ااق ةوا لير , 

واة د  ةدي  آ دا ةيلده لم أوالذي اتاذ مدق بد د لولد   اادم  لده, وهيد

م( , عمدد ابدراهيم 1794هدـ/1209محمد ااق الذي تقددم  حدو لولد   دام 

 ا يل ااق ةوا لير بحكدم معر تده بطبيعد  الم طقد  الةغرا يد  الد  تاريد 

ةسر   ر آرا  ل حي ول  دوق  بور  واا آ ا محمدد اداق والوادول الد  

 ريق لول  , ولكق آ ا محمد ااق و واته تمك وا مق اا حه  د  مددة لد

اة لم  د ت يلد ,  تمكق آ ا محمد ااق مق تركيدز موا د  ةيلده ه دا  م  تدا  

ةي  الاام . وبعد معار  ضداري  اسدتطا  آ دا محمدد اداق  دت  لولد  

 (34)و ر ابراهيم ا يل ااق ةوا لير ال  روسيا.

ي  كبيدر ب دذ م( اتةه آ ا محمد ااق بةد1795هـ/1211اهر 27و      

ستيق الها  ال  ته ي    اام  ةورةيدا( لمواة د  الاطدر  د  لدمال  تعدادن

ة دد  ابددراهيم ا يددل ادداق ةوا لددير  دد  االددب د واضددعا   سددما  مددق ةيلدده لمو

ود ال ةدوم   ي دا , و دد ب دذ ةدي  هيراك دو  ال دا   حدوال  الول  اق  د

امس   لر الها  , وهدذا يع د  اق ه الد   ر دا  كبيدرا   د  ال سدب  بديق  دددي 

 (35 يليق , اذ ب غا ال سب  اربع  مقات يق ال  مقاتل واحد.الة
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 ددا محمددد لددان ته ددي  مددق  دد د ة دداا , وتمكددق مددق اال تاددار آحااددر   

اا     ةي  هيراك و  ال ا  ,  دال المدي   وارتك  ةيله  ي ا اال ت اكد

 لةيله هت  ا رام ال سام وس   وحر  المدي  , واسر  أبا والمةازر , 

ت ديم بمق  لريق ال  مق الر يد , كما  ام  بأك رهالي ا وتاةر العديد مق ا

 (36)را  .آالك ال  واسر القساوس  ورمي م      ر 

   ا محمدد لدان الدآ ضبا  ا ر سما  ا بداول (37 استلاطا كاتريق ال ا ي  

ا القسددوة  دد  اه  ددا الددذيق كددا و ول مددال ةورةيددا وا تاددارها   دد  والي ددا ,

 ا ا دا ةيلا  لمواة   آ دا محمدد لدان مسدتغ    راد تحا حمايت ا , ول ذ

ا ا لغاله    اروةه مق اراساق ا ر تمرد االوزبكييق ضدن ل سيطرة   ي 

ةيلده لمواة د   إل ددادآ ا محمد لدان ل دذها  الد  ط دراق  اضطر ايضا  ,

دة االوزبكييق, وكاق تعداد الةدي  الروسد  حدوال   ما يد  اال  ة ددي بقيدا

( ,  دد اسدتقرا  د  دا سدتاق  دم سدار 1795 دام  اواادرالعقيد كودو يت  

 حددو ةورةيددا , ا ددر   م ددا بمذبحدد  ته ددي  , وبمددا ا  ددا مرتبطدد  "روسدديا" 

  د  مو د  محدريبمعاهدة   الي  م  هيراك و  ال ا   االمر الذي وضدع ا 

ول دددددددذا تمكدددددددق الةدددددددي  الروسددددددد  مدددددددق السددددددديطرة   ددددددد  درب دددددددد 

ادر تعددادن امسد  و   دوق الد  آم(, م ة زا ةيلدا  1796هـ/1200 ام 

مقاتددل لمواادد   تقدمدده  حددو هددذن االراضدد   واددل ةيلدد ا معسددكر كددداوي 

دا ددا هددذن القددواا بدالقر  مددق   ددر تددر  وبقيددادة الة ددرال زوبددو  , و ددد 

ا وطددال  ومتمددا   وك ةدد  ,  دد  الو ددا الددذي ارسدد ا درب ددد وبدداكو وكويدد

ام طريدد البحدر مي د كاتريق ال ا ي  ةيلا  اار ال  ل كدراق, كمدا هدددا  دق

ب درلددان ودلددا ليكددوق وة تدده بعددد ذلدد  الحددت ل اذربيةدداق وكددي ق  ددم 

 (38)ط راق.

ةدي  كبيدر لمواة د  الدرو , اذ  ت يلد لذل  اضطر آ دا محمدد لدان الد    

  ا  ق ال هير العام     دواح  بد د  دار  لمقاومد  الدرو . وبعدد اق تحدر

لروس  ا سدح  مدق موا عده الةي  القاةاري مق ط راق, تبيق اق الةي  ا

الم د   (39 , وتول  اب  دا بدول االول ال ا ي  بسب  و اة كاتريق   اذربيةاق 

 أ يددت ا والدتدده , وتلبددد دد  روسدديا القياددري  الددذي الغدد  االسددتعداداا التدد  

 (40)ال ورة الهر سي . ل تدال ضد
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    اراساق     السيطرة   آ ا محمد لان هذن المرة م اب كا ا ة ود  

بلكل  وي وضرورة تحادي  ا ووضد  حدد ل ةمداا االوزبكيديق ضددها , 

كذل  ا  دام سديطرة لداهرخ اال لداري واالسدتي م   د   درواا  دادر لدان 

 هددا   دددن و  ددد اب دده  ددادر ميددرزا حدداكم ملدد د الددذي  ددر الدد أالتدد  كدداق ياب

لدداهرخ آ ددا محمددد لددان الدد  ملدد د تاركددا  ابددان   مهددراا   ددد سددما ه بمةدد

ما    د  ملد د , و دد اضدطر لداهرخ الد  الادروي السدتقبال , حاكاال م  

آ دددا محمدددد لدددان الدددذي تضدددر  بزيدددارة االمدددام الرضدددا "  يددده السددد م" 

ليسددا لديدده  وأل ددهم( , او ددا  مددق بطلدده و سددوته . 1796/ـهدد1210 ددام 

 القدرة العسكري      مواة ته , و د ط   آ ا محمد لان مدق لداهرخ اوال  

اديدد زال  دا اليده , وكدذل  اق تقدام الاطد  واالحاق يس م ااتدام المدي د  وا

 (41)باسمه    المساةد.

 آ دددا محمدددد لدددان بعددددها امدددور اراسددداق و ددديق محمدددد ولددد  اددداق  دددم   

ولدددد  محمددددد ادددداق  اةددددار وبمعيتدددده  لددددرة اال   ددددار  حاكمددددا    دددد  

اراسددددداق ,  دددددم ا ط دددددد مددددد  ةيلددددده لمواة ددددد  الدددددرو    ددددد  حددددددود 

 ابدددوا  مدي ددد و اتددده  ددد  يهدددت  اذربيةددداق , ولددددد   يددده ا ددده  ددد  حالددد  

 وكأ مدددابوةددده اي لدددار مدددا  ددددا ابدددق اايددده  دددت    ددد  لدددان .  ط دددراق

كددداق يددددر  اق م يتددده  دددد ا تربدددا ا دددر توة ددده  حدددو حددددود بددد د  دددار  

اللدددددمالي  لمواة ددددد   ددددددو اوربددددد  را ددددد   ددددد  السددددديطرة   ددددد  بددددد د 

واددد ل تواةدددد آ دددا محمدددد لدددان  ددد  اراسددداق اسدددتطا  ا  دددام (42) دددار .

 (43)الوزب     مرو وباارا.تمرداا ا

 سادساً : صفات آغا محمد شاه واغتياله :

كددداق حاكمدددا   " واددد  السدددير مدددالكولم آ دددا محمدددد لدددان ب دددذن الك مددداا    

لةددزم كبيددر مددق بدد د  ددار  لمددا يزيددد مددق  لددريق  امددا  تمكددق ا ل ددا 

مدددق بعدددد مدددق السددديطرة   ددد  الدددب د . كددداق  حيهدددا  ةددددا  واذا   دددرا اليددده 

تتايددددل كا دددده يبدددددو لددددابا   دددد  الرابعدددد  او الاامسدددد   لددددرة مددددق العمددددر, 

كبيدددرة لدددم يكدددق ليتحمدددل  امدددرلةوة ددده  يدددر م دددت  وذابدددل يبددددو كوةددده 

لااددا  يطيددل ال  ددر اليدده , ولكددق لدده م  ددر م يدد    ددد الغضدد  اللددديد 
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الددددذي كدددداق معدددده ا  دددد  االحيدددداق يهقددددد الددددو   . ور ددددم هددددذا االرهددددا  

 (44)".  وي  وم اب  والتع  كاق ذا ارادة

م امتددداز آ دددا محمدددد لدددان بالتقلددد  اللدددديد  ددد  ت ددداول الطعدددام  قدددد  دددر  

ق   دد   هسدده حميدد   اسددي   دد  االكددل الدسددم حتدد  ا دده كدداق يددزق وةبتدده مدد

 لكددد  ال تزيدددد  دددق المقددددار المعددديق وكددداق يمدددار الطعدددام  ددد  الميدددزاق 

  احا دددوا  الرياضددد  البد يددد  المتداولددد   ددد  ايدددراق ومدددار  رياضددد  السدددب

والملدد  والادديد وهددو اددالم  ددم يهطددر ويددذه  الدد  ح قدداا الدددر   دد  

 (45)المطالع .

كدداق مددق بدديق الاددهاا التدد  يتادد  ب ددا  سدداوة الق دد  و دددم الرحمدد    

والع ددددد  والدددددو   الطبددددد  وبدددددرودة اال ادددددا  والددددددم ممدددددا واللددددددة 

اسددددتطا  ا ددددت م السدددد ط   دددد  الددددب د وااضددددا  ا لسدددد طته وتوحيدددددها , 

سدد طته و رلدده لددم يت دداوق حتدد  مددق  تددل ااوتدده وا مامدده واو ددا    دد  

  (46)واوالد ا مامه  بل ا داله.

و ااق  قددددة  االاادددام( ا دددرا   ددد  سددد وكه ك يدددرا  ,   دددم يدددر ضددداحكا    

مددداق باكيدددا   دددط, واادددب   اسددديا  ةبدددارا  ارتكددد  المدددذاب  الدمويددد   ددد  كر

 ادلبدددووةورةيدددا. وممدددا زاد  ضدددبه اق حكدددام المددددق واال ددداليم وسدددكا  ا 

 (47)ب ذن العقدة ا ل حروبه مع م . نتعيير    

 التددد  ي اادددذ   ي دددا آ دددا محمدددد لدددان هددد   يامددده ب دددب  المآادددذومدددق   

 وهدددم  ادددورهم و    ددم وا تقامددده بددري كدددريم ادداق الز دددد و ددادر لدددان 

 (48)اللديد مق اسرهم.

ا تيدددل آ دددا محمدددد لدددان  ددد  لي ددد  السدددبا الواحدددد والعلدددريق مدددق لددد ر   

م( ادددددد ل توة دددددده الدددددد  1797ايددددددار18/ـهدددددد1212ام ذي الحةدددددد   دددددد

ايتدده ةورةيددا لي ددتقم مددق هيرا ددل ال ددا   لط بدده المسددا دة مددق روسدديا لحم

بمعسددددكرن  دددد   يرا دددد  , و ددددد تددددم اال تيددددال  دددد  ايمتددددهضددددد الت ديددددد اال

 (49)را .آلول      ضها    ر 
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 رام  دددد  سددددب  اال تيددددال   االول اق    دددد  مددددق ادمددددهآه ددددا     دددد    

ب  بسددد باإل ددددامالمقدددربيق هدددم الدددذيق  ددداموا باال تيدددال الق حكدددم   دددي م 

  ال ددا   سددر    دداموا ب ددا , و بددل اق ي هددذ ب ددم اال دددام  ت ددون  دد  ايمتدده .

الكرديددد  واحدددد القدددواد اق اددداد  اددداق لدددكاك  رلدددي   لددديرة لدددكا  

ي كددداق يعسدددكر اددداري المدي ددد  هدددو  دددا محمدددد لدددان والدددذالعسدددكرييق آل

اسددددتول    دددد   أل ددددهالددددذي دبددددر امددددر اال تيددددال ودارا حولدددده اللددددب اا 

  دددا محمدددد لدددان . ال الدددد   اق احدددد حدددرا  اللدددان القاةددداريآمةدددوهراا 

 ,كدداق ةورةيددا   دد  االاددل  ا دددم   دد   ت دده بتحددريم مددق اب ددام ة دتدده 

لددد  و  دددد ح دددول الادددبا  ذهددد  مةمو ددد  مدددق  دددادة الةدددي  القاةددداري ا

 (50)ماد  اللان  وةدون  تي    ادموا ادم  كبيرة بمقتل اللان .

 امددددا ( وتمكددددق  ددددت    دددد  63 امددددا (او 62وكدددداق  مددددرن حدددديق مقت دددده   

لددان مددق القددبم   دد  ا  دديق مددق  ت دد   مدده  دد   ددزويق, واالاددر امسدد  

 (51)   كرم لان وتم احرا ه    ط راق.
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 المبحث الثاني

 ( :1834-1797علي شاه)ايران في عهد فتح 

 تثبيت الحكم والقضاء على معارضيه اوالً: 

لدددان   دددد مقتدددل  مددده آ دددا محمدددد لدددان  ددد  لددديراز ,    ددد   دددت  كددداق  

وا  دددق  هسددده لددداها    ددد  ايدددراق وارسدددل االوامدددر الددد  ر سدددام وحكدددام 

ق مدددالواليددداا مع  دددا  ل دددم بدايددد  حكمددده , وكددداق  ددد  السدددابع  والعلدددريق 

 مدددرن , وهدددو   ددد  العكددد  مدددق  مددده آ دددا محمدددد لدددان ال يم ددد  الابدددرة 

يم اسدددرة الحددداي ابدددراه واللدددةا   , اال ا ددده اسدددتطا  بمسدددا دة والةدددرلة

ك  تدددددر الوادددددول الددددد  السددددد ط  , لدددددذا حادددددل الحددددداي ابدددددراهيم   ددددد  

,  يمدددا تدددول  اب دددامن م اددد  الاددددر اال  دددم   ددد  مددددا امددد  ا دددوام 

 ( 52)وا ربامن الل وق المالي  ل ب د .

 ادد ل السدد واا االولدد  مددق حكمدده واةدده  ددادة  ددت    دد  لددان تمددرداا  

هما طدددالهتيق احدددد الدددذيق كدددا وا   ددد  الحكدددام المح يددديق والقدددادة القددددام 

 مدددوق يحي  واال لددداري  والز ديددد  الدددذيق كدددا وا والاددده تم دددل بقايدددا االسدددر

آ ددددا محمددددد لددددان , وال ا يدددد  تم ددددل  ددددددا  مددددق  ددددادة باسددددتعادة سدددد طت م

الدددذي كددداق حاكمدددا   هدددذن االحدددداد  دددت    ددد  لدددان وا ربدددامن  اضدددطرا

بقددددوة    دددد  ا  دددديم  ددددار  ل توةدددده الدددد  ط ددددراق السددددتا ر العددددر 

  (53)الس   .

 تدددأاراول  مدددل  دددام بددده هدددو سدددمل  ي ددد   مددده   ددد    ددد  اددداق الدددذي   

 ا  ار احترامه وتأييدن بزيارة اللان .    

 دددا محمدددد آةدددي    دددم توةددده ل قضدددام   ددد  اددداد  اددداق اللدددكاك   الدددد  

لدددان الدددذي اسدددتغل اضدددطرا  االوضدددا  وتوةددده الددد  العاادددم  ط دددراق 

آ دددا محمدددد ل سدددتي م   ددد  العدددر  وكددداق هدددذا  دددد اسدددتول  بعدددد مقتدددل 

( الددددد  كدددددردي 15  ددددد  مةدددددوهراا التددددداي والعددددر  , وحلدددددد   لددددان

ل سدددتي م   ددد  كرسددد  السددد ط  والدددتب  معددده  دددت    ددد  لدددان  ددد   ريددد  

 (54)ال  اذربيةاق . الهرار اضطرناا   ر   زويق مما 
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  ت      لان القضام     التمرداا التالي   واستطا  

 .تمرد محمد ااق بق زك  ااق الز د الذي سيطر     ااه اق /1

 ( متحددددا  1799تمدددرد اددداد  اددداق اللدددكاك  ل مدددرة ال ا يددد   ددد   دددام  /2 

 م  حاكم ارومي  محمد     ااق اال لاري .

 ,كدداق حاكمددا    دد  مدي دد  كالدداق حسدديق   دد  ادداق الددذي  تمددرد اايدده /3

( حاكمددددا    دددد  ةميدددد  الواليدددداا 1801 ددددا  ق  هسدددده  دددد  اوالددددل  ددددام  

 الة وبي     ايراق .

اق تمدددرد  دددادر ميدددرزا ابدددق لددداهرخ اال لددداري الدددذي  دددر  الددد  ا غا سدددت /4

ه وآ ددددا محمددددد لددددان , و  ددددد   دددددما كدددداق يلددددتر   دددد  القتددددال بدددديق ابيدددد

اتةدددده  حددددو   ا غا سددددتاق وتددددر مقتددددل اول حكددددام القاةددددار سددددما ه  بددددأ

  (56()55)اراساق بمسا دة زماق لان.

م( اسددددام  دددددت    دددد  لددددان ال ددددق بالحددددداي 1801و دددد  اوااددددر  ددددام   

مددد  ةعهدددر اددداق  (  امدددا  14  ك  تدددر الدددذي  مدددل حدددوال اددداق ابدددراهيم 

 الع مدد ولطدد    دد  ادداق وآ ددا محمددد لددان واحتددل  دد    دددن الادددارة 

  ادددد  ا ربددددامن وااددددد امن  اللدددد وق االداريدددد  والماليدددد  بيدددددن اضددددحا 

حكامددددا    دددد  مات دددد   ددددواح  ايددددراق واط ددددد ايدددددي م ي  بددددوق ال ددددا  

ويكت دددزوق المدددال  ضدددا   دددت    ددد  لدددان ذر دددا  و دددزم   ددد  الدددتا ر 

 م ددده ,  ضددد    دددق مدددا ولددد  بددده م اوليددده مدددق القاةدددارييق الددد   دددت    ددد 

م ولدد ا حم دد  كبددرة ل قضددام   دد  اسددرة ابددراهيم ك  تددر مددق الحكددا لددان

 هيق وتاددددهيت م , ويددددرا  دددددد مددددق المدددد رايق اق ك  تددددر كدددداق والمددددو

 بيددا   دد  الحكددم القاةدداري, بي مددا يةدددن ااددريق لدده الهضددل  دد  ت متددآمرا  

 ( 57)الحكم القاةاري    ايراق.

ك هدددا  م يددداا القضدددام   ددد  الاادددوم السددد واا الامددد  االولددد  مدددق   

ا ي الددد  ك يدددر مدددق الدددوا ل دددا ايدددراق حكدددم  دددت    ددد  لدددان تعرضدددا 

والمادددددال  مدددددق ابدددددادة و قدددددر وتددددددهور ا تادددددادي وضدددددع   دددددام , 

اسدددددتطا  مدددددق ا ل دددددا  دددددت    ددددد  لدددددان القضدددددام   ددددد  بقايدددددا الز ديددددد  
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واال لدددداري  , كدددداق مددددق تبعيت ددددا اق ااددددبحا الددددب د  رضدددد  ل تدددددال 

 ( 58)الاارة .

 ثانياً :الحروي االيرانية الروسية :

( ضدددددما روسددددديا كرةسدددددتاق  ةورةيدددددا( , 1802 ددددد  لدددددتام  دددددام   

تبسددط  بدددلاواسددتطا ا  وات ددا مددق محااددرة مدددي ت  درب ددد وبدداكو  ددم 

 سددديطرت ا   ددد  االراضددد  االيرا يددد  المةددداورة ,   ددددما ط ددد   دددت    ددد 

لددددان المسددددا دة مددددق بريطا يددددا  دددد  حربدددده ضددددد روسدددديا التدددد  ا دددددلعا 

امددددداداا حكومدددد     مددددقألكددددق دوق ةدددددوا , و  دددددما يدددد (1804 ددددام 

ممدددد       ةدددوبيرال  دددد التهدددا ادددو   ر سدددا التدددد  ارسددد ا  تيةددد  لدددذل

ايق تلددد   دددا الددد  الدددب ط االيرا ددد   اسدددتطا  اق يم دددد لعقدددد معاهددددة   ك 

(تع ددددا بموةب دددا  ر سدددا بمسدددا دة 1807والتدد   قددددا  ددد  مددداي   ددام 

ق مدددايدددراق   ددد  اسدددترةا  كرةسدددتاق وبقيددد  الم ددداطد االيرا يددد  المحت ددد  

  ك لددددتايق ولدددددا ميتدددد  الق  دددداب يوق  بددددل الددددرو  .  يددددر اق معاهدددددة 

ا التددد  سدددت سدددوا    اتددده مددد  القياددر الروسددد  بعقدددد معاهددددة كدداق  دددد 

ا اسددي دد   اط قدد   دد  اوربددا مقابددل اطدد   يددد روسدديا طددا لهر سددا يدددا  م

  (59)ال مق  ري  وال مق بعيد . إليراق. ولم تتطر  هذن المعاهدة 

   دددت    ددد  لدددان مدددق تادددريحاا  ددداب يوق و ددددم و الددده بعدددد اق يدددأ  

 ا بالتزاماتددده تةدددان ايدددراق  ددداد ل لتهددداا ادددو  بريطا يدددا , التددد  ارسددد

د ةددددو ز , كمم ددددل ل ددددا  دددد  بدددددورها بع دددد  الدددد  ايددددراق برلاسدددد  هار ددددار

ايدددددراق اذ توادددددل الددددد   قدددددد معاهددددددة مددددد   دددددت    ددددد  لدددددان  ددددد  اذار 

ا طا يدددا دولتددديق متحدددالهتيق وةدددرا  دددق  ي دددا اق ايدددراق وبري(1809  دددام

مدددق الضدددباط البريطدددا ييق لتددددري  الةدددي   هدددا  حدددول مةددد م  ددددداالت

داا االيرا ددد    ددد  اله دددوق العسدددكري  , وتع ددددا بريطا يدددا بتقدددديم مسدددا 

 الددد  تومددداق( لحددديق ا  دددام حرب دددا 160مقددددارها  إليدددراق  سددد وي  ماليددد

 ( 60)م  روسيا.

و ددد  هدددذن اال  دددام كا دددا روسددديا تواادددل حرب دددا ضدددد ايدددراق ,  هددد    

ها الدددرو  مدي ددد  يريهددداق ولكدددق المقاومددد  التددد  ابددددا هددداةم 1808 دددام
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ولدددد  الع ددددد  بددددا  ميددددرزا اةبددددرت م   دددد  التراةدددد  متكبددددديق اسددددالر 

 ادحددد  .وبعدددد ذلددد   دددادا الحدددر  بددديق ايدددراق وروسددديا لتسدددتمر امددد  

( با تدددددا القدددددواا الروسدددددي  1812سددددد واا اادددددرا , و ددددد  اريددددد   

االيرا يددددد   ددددد  م طقددددد  اسددددد  دوز, و  ددددد  الدددددر م مدددددق كدددددوق القدددددواا 

لدددد  سدددد م اال اق ا  دددديق الحكددددومتيق البريطا يدددد  والروسددددي   كا تددددا  دددد  حا

مدددق الضدددباط البريطدددا ييق لددداركا الددد  ةا ددد   بدددا  ميدددرزا  ددد  الحدددر  

ضدددد الدددرو  , واددد ل  م يددد  اسددد  دوز, ااددددر  بدددا  ميدددرزا امدددرا  

لقواتدددده باال سددددحا  االمددددر الددددذي احدددددد  وضدددد  كبيددددرة  دددد  اددددهو  

قدددواا  ادحددد   ب دددذ  ددددد مدددق و ددد   ددد  اسدددر الةيلددده الدددذي تكبدددد اسدددالر 

  ددددددق  دددددددد مددددددق الضددددددباط ( ة دددددددي  ضدددددد   500الروسددددددي  حددددددوال  

مدددد عا ( , كمدددا  تدددل الضدددابط البريطدددا   كريسدددت  وتا دددر 11وحدددوال  

  (61) با  ميرزا بلد اال ه  مق الو و     االسر.

سدددط  ا( الددد  ط ددد  الاددد   بو1812اضدددطر  دددت    ددد  لدددان  ددد   دددام    

و  السدددير كدددور , و دددام الة دددرال رتيتتلددد الدددوزير البريطدددا   المهدددوم

د  ددا بعقددالعددام ل ةددي  الروسدد  بمهاوضدد   بددا  ميددرزا التدد  ا تالقالددد 

هددددذن  وتألهددددا م(1813( تلددددريق االول  ددددام 12اق  دددد  معاهدددددة ك سددددت

وسددديا ر( مدددادة  ادددا   ددد  ت دددازل ايدددراق ل11المعاهددددة مدددق مقدمددد  و 

 دددق واليددداا  دددرة بدددا  وك ةددد  ولددديرواق ودرب دددد وبددداكو , كمدددا تا دددا 

ا سدددتاق , و ادددا المدددادة بكدددل مدددق ةورةيدددا ود اد امات ددداايدددراق  دددق 

الاامسددد  مدددق المعاهددددة   ددد  حدددد روسددديا المط دددد  ددد  امدددت   اسدددطول 

حربددد  داادددل بحدددر  دددزويق ,  يمدددا حرمدددا ايدددراق مدددق الحدددد ذاتددده , كمدددا 

داادددددل حادددددل المواط دددددوق الدددددرو    ددددد  حريددددد  التةدددددارة والتةدددددوال 

االيرا يدددددد  ,  يمددددددا حاددددددل المواط ددددددوق االيرا يددددددوق   دددددد   األراضدددددد 

 ل االراضدددد  الروسددددي    دددد  اق ال تتةدددداوز الرسددددوماالمتيدددداز ذاتدددده داادددد

ن (,   مددا  اق هددذ%5الكمركيدد  التدد  تهددرم   دد  بضددال  الب ددديق  سددب  

ا ددا كالمعاهدددة ا  قددا تمامددا  ترسدديم الحدددود بدديق ايددراق وروسدديا والتدد  

 ( 62)(  اما  .13   ا دال  حر  اارا بيق الةا بيق بعد  سببا  
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ايددددراق ت دددد م  هسدددد ا لحددددر  تاق ااددددذا سددددادددد ل مرح دددد  مددددا بعددددد ك   

 لر ال زيمددددد  السدددددابق  , وهكدددددذا بددددددالعددددد   سدددددةديددددددة ضدددددد روسددددديا  

 ت هيددددددذ عسددددددكري  وحدددددداولوا الددددددتم ر مددددددقالااليرا يددددددوق اسددددددتعدادات م 

الدددرو  يتحي دددوق الهدددرر  ل م بموةددد  معاهددددة ك سدددتاق كمدددا بددددالتدددزام

حددددودهم مددد  ايدددراق الددد  مدددا لدددم تددد ر   يددده معاهددددة مدددق اةدددل توسدددي  

  وا بلدددت  الوسدددالل التغ غدددل  ددد  الدددب ط االيرا ددد  وكسدددك سدددتاق وحددداول

تغ غدددل العمددد م لةدددا ب م وتغذيددد  الا  ددداا بددديق االمدددرام القاةدددارييق وال

 ( 63)بيق اهو  العلالر المعارض  ل حكم القاةاري .

دا دددا ايدددراق حربدددا   م( ,1821و ددد   ضدددوق ذلددد  وبالتحديدددد  دددام    

د الحدددددود , وحددددول مدددد  الدولدددد  الع ما يدددد  بسددددب  الادددد   حددددول م دددداط

وار تبعيددد   بي تددديق بددددويتيق , وبحةددد  المضدددايقاا التددد  يتعدددرم ل دددا الدددز

 االيددددرا ييق   ددددد زيددددارت م العتبدددداا المقدسدددد   دددد  العددددرا  , واسددددتمرا

(   ددددما توادددل الطر ددداق الددد   قدددد معاهددددة 1823الحدددر  حتددد   دددام 

تمدددوز( مدددق العدددام  هسددده , ابقدددا   ددد  حددددود 28وم االولددد   ددد  رارضددد

   تدد  ل ا  دداام  مددا كا ددا   يدده مددق  مددوم لتضدد    ايدد  الب ددديق   دد

 ( 64)االيرا ي  الع ما ي .

ارادا روسددددددديا اسدددددددتغ ل الحدددددددر  الع ما يددددددد  لادددددددالح ا و تيةددددددد    

لغمدددوم معاهددددة ك سدددتاق  ددد  ترسددديم الحددددود,  امدددا القدددواا الروسدددي  

,  ا ددددددلعا  لإليددددرا ييقبدددداحت ل مدي ددددد  كوكةدددد  وامت عدددددا  دددد  ردهدددددا 

( وتحمدد  ل ددا  بددا  ميددرزا 1826الحددر  مددق ةديددد  دد  اواسددط  ددام 

السددددددتعادة سددددددمعته واراضدددددديه المهقددددددودة ,  حققددددددا القددددددواا االيرا يدددددد  

ا تاددددددداراا  ددددددد  المراحدددددددل االولددددددد  مدددددددق الحدددددددر  , اال اق هدددددددذن 

اال تاددداراا سدددر اق مدددا ا ق بدددا الددد  هدددزالم مت حقددد  ,   ددددما ط ددد  

( لكددددق 1814يددددا حسدددد  اتها يدددد   ددددام اللددددان االيرا دددد  مسددددا دة بريطا 

لدددددددم تددددددد  بالتزامات دددددددا واكتهدددددددا بتقدددددددديم مسدددددددا دة ماليددددددد   بريطا يدددددددا

الدددد ( تومدددداق والتدددد   رضددددا  يمددددا بعددددد   دددد  ايددددراق 200مقدددددارها 

 ( 65)كغرام  حربي  .
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 و  دددرا  لهداحددد  الحدددر  بددديق روسددديا وايدددراق,  ددداد ايدددار الاددد   الددد   

ل  ةدداي , اذ م دد كمدداالوةددود مددرة ااددرا , و دد  هددذن المددرة  دد   ريدد  تر

ايددراق  دد  هددذن المهاوضدداا كددل مددق  بددا  ميددرزا ومعاو دده ميددرزا ابددو 

 روسددددد  الة دددددرال باسدددددكو ي  وكريبايددددددو القاسدددددم , و دددددق الةا ددددد  ال

وبعدددم ضدددباط الةدددي  الروسددد  , تركدددز ال قدددا  حدددول االادددت   بددديق 

يا الدددولتيق حدددول مقدددار الغرامددد  ومددددة د ع ددا مدددق  بدددل ايددراق الددد  روسددد

 ( 66)اق     اطال  مدة الد  .واارار اير

( 1828لدددباط(  دددام 22اسدددهرا المهاوضددداا  دددق  قدددد معاهددددة  ددد     

مدددق سدددت   لدددر مدددادة كتبدددا  تألهدددا ر دددا باسدددم معاهددددة تركما ةددداي اذ 

 سدد م بال غدد  الروسددي  والهارسددي  ,  اددا المددادة االولدد  م  ددا   دد   يددام

اد هددددذن دالددددم بدددديق الب ددددديق , و اددددا المددددادة ال ا يدددد    دددد  اق تحددددل مددددو

 (   ددد  ت دددازل5-3المعاهددددة محدددل معاهددددة ك سدددتاق , و ادددا المدددواد  

ريهدددداق طعات ددددا  ددددر   ددددزويق بضددددم  ا واليدددداا يايددددراق  ددددق كددددل مقا

و اةدددواق الددد  روسددديا, و رضدددا المدددادة السادسددد    ددد  ايدددراق  رامددد  

( م يددددديق بددددداوق 3  – ضددددد   م يدددددوق روبدددددل( 20 ـماليددددد   ددددددرا بددددد

لسدددابع  بحدددد  بدددا  ميدددرزا ادة اوا تر دددا روسددديا  ددد  المددد ,-اسدددترلي   

  ددد  امتيددداز ادددار ايدددراق, وب دددذا حادددل  بدددا  ميدددرزا  بدددالحكم  ددد 

            وااددددددب  تحددددددا حمايدددددد  االمبراطوريدددددد  الروسددددددي . و اددددددا المددددددواد

المتضدددرريق بسدددب  الحدددر  وتبدددادل االسدددرا.  (  ددد  تعدددويم12-15 

ا مددد ي دددا   ددد   التأكيددددوالحدددد بالمعاهددددة السياسدددي  معاهددددة تةاريددد  تدددم 

( مدددق حدددد روسددديا التةدددارة  ددد  1813ةدددام  ددد  معاهددددة ك سدددتاق  دددام 

م سدددده  ا الحربيدددد   يدددده دوق  يرهددددا مددددق الدددددول ابحددددر  ددددزويق واسددددتاد

روسدددديا   دددد  امتيددددازاا لبضددددالع ا ور اياهددددا االوربيدددد  , كمددددا حادددد ا 

داادددل ايدددراق حيدددد حدددددا الرسدددوم الكمركيددد    ددد  البضدددال  المسدددتوردة 

 (67)(.%5 ـلك  الب ديق ب

تكدددوق روسدديا  ددد حققددا مدددا كا ددا تاددبوا اليددده  المعاهدددةهددذن  وبإمضددام

لددده االسدددبا  م دددذ مددددة طوي ددد  وتمك دددا مدددق  هيدددأاوالدددذي  مدددق  بدددل ,

وبددددذل   قدددددا ايددددراق اسددددتق ل ا  . دددد  ايددددراق  بأحكددددامت بيددددا ا دددددام ا 
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السياسددد  واادددبحا الددددول تتعامدددل مع دددا كدولددد  ضدددعيه  مغ دددو    ددد  

متيددددازاا التةاريدددد  يم ددددل بدايدددد  امرهددددا  كدددداق حاددددول روسدددديا   دددد  اال

مرح ددد  ةديددددة  ددد  تددداريخ ايدددراق تسدددم  مرح ددد  المعاهدددداا المهروضددد  

 (68)او احادي  الةا  .

 ثالثاً : االوضاع العامة في ايران 

واددددها معاهدددددة تركمدددداق ةدددداي با  ددددا اسددددوم معاهدددددة  رضددددا   دددد    

سدد  ايددراق  دد  تاريا ددا الحددديد حيددد  تحددا   دددا  ةديدددا  ل تغ غددل الرو

متددده سياسددديا  وا تاددداديا   ددد  ايدددراق , كمدددا  بدددر اللدددع  االيرا ددد   دددق  ق

  ددد  السياسددد  الروسدددي  حددديق ارتكبدددا الةمددداهير مةدددزرة بحدددد ا ضدددام 

( و تدددددل 1829لدددددباط(  دددددام 11السدددددهارة الروسدددددي   ددددد  ط دددددراق  ددددد  

البع ددددد  كريبايددددددو  الدددددذي  ةميددددد  ا ضدددددام السدددددهارة بضدددددم  م رلدددددي 

ة الددد  حكومددد  اللدددان باادددور الحكومددد  الروسدددي  لتقدددديم مدددذكرارسددد ته 

( 69)د ددددد  القسدددددط السددددد وي مدددددق الغرامددددد  الحربيددددد  المهروضددددد    ي دددددا .

ادركددددا بريطا يددددا مدددددا ال هددددوذ السياسدددد  واال تاددددادي الددددذي حادددد ا 

              يددددده روسددددديا  ددددد  ايدددددراق ومدددددا يلدددددك ه مدددددق اطدددددر   ددددد  مادددددالح ا

 ددد  ال  دددد . ومدددق اةدددل ترسددديخ  هوذهدددا  ددد  ايدددراق ااددددرا تع يمات دددا 

  ددد   حكومددد  ال  دددد البريطا يددد  لتقدددديم االسددد ح  والعتددداد وااللدددرا  الددد 

 ( 70)تدري  الةي  االيرا   دوق مقابل.

مددددق ةا ب ددددا  م ددددا روسدددديا   دددد  تو يددددد    ات ددددا مدددد  ولدددد  الع ددددد   

 حدددو مدي ددد  هدددراا لغدددرم  ل  دددارن بدددا  ميدددرزا و ةحدددا  ددد  توةيددده 

يددد  المهقدددودة ابعددداد تهكيدددرن  دددق ايددد  محاولددد  السدددترةا  االراضددد  االيرا 

و ةحدددا السددد طاا الروسدددي   ددد  تقدددديم ا لمزيدددد مدددق الدددد م لدددول  الع دددد 

 . ددد  تادددعيد تدددوتر الع  ددداا البريطا يددد  االيرا يددد  حدددول مدي ددد  هدددراا 

كدداق  ددت    دد  لددان ير دد   دد  تعددويم اسددارته امددام  ,مددق ةا دد  ااددر

روسددديا   ددد  حسدددا  هدددراا , وم دددذ ذلددد  الو دددا وةددده  دددت    ددد  لدددان 

الددب د وارسددل  بددا  ميددرزا الدد  اراسدداق  دد   ددام اهتمامدده الدد  لددر  

               (  سدددددددد  اق يسدددددددددترد ةدددددددددزما  مدددددددددق االراضددددددددد  االيرا يددددددددد  1831 

 (71)المهقودة .
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( ااددددر ولددد  الع دددد  بدددا  ميدددرزا اوامدددرن 1833و ددد  اي دددول  دددام   

ي دددد  الددد  ولددددن محمدددد ميدددرزا بقيددددادة القدددوة المك هددد  باالسدددتي م   ددد  مد

                        بي مددددددددددا ا   ددددددددددا بريطا يددددددددددا هددددددددددراا بتلددددددددددةي  مددددددددددق الددددددددددرو 

 ( 72)معارض  لديدة .

ضدددر  محمدددد ميدددرزا حادددارا  لدددديدا    ددد  المدي ددد  ,اال ا ددده سدددر اق   

مدددا ا سدددح     دددا بعدددد سدددما ه بو ددداة والددددن  بدددا  ميدددرزا وتوةددده الددد  

 ( 73)ط راق لضماق والي  الع د .

العسددددكري    ددددت    دددد  لددددان  بددددل و اتدددده و دددد  دوامدددد  ال ددددزالمرلدددد    

المت حقدددد  وبموا قدددد  كددددل مددددق روسدددديا وبريطا يددددا حهيدددددن محمددددد ميددددرزا 

ا  ليتددول  العددر  مددق بعددددن حراددا    دد  سددد م  ايددراق واسددتق ل ا وم عددد

اكمددد  ل ت ددداحر والت دددا     ددد  السددد ط  بددديق ا دددراد االسدددرة القاةاريددد  الح

 (74)وتة با  ل ا   بيق اب اله العديديق .

 سددددا  لدددديدا  بددديق روسددديا وبريطا يدددا  دددد  لددد د   دددد  دددت    ددد  لدددان ت ا

اللدددر  بلدددكل  دددام , وايدددراق بلدددكل ادددار .  كددداق القيادددر الروسددد  

ق  هوذهدددا , وكددداوحدددام  المسددديحييق ليواةددده تغ غدددل بريطا يدددا يعدددد  هسددده 

الددددددولتيق  ألطمدددددا الوضددددد   ددددد  ايدددددراق ال ي هدددددل حكومت دددددا ل تاددددددي 

 (75) كا ا س ط   ت      لان ال تسري اال    رةال القار.

اتاددد    دددام الحكدددم  ددد    دددد  دددت    ددد  لدددان بالسددد ط  المط قددد  التددد    

ور دددا  دددق الادددهوييق وتهددد ق اللددداهاا القاةدددارييق  ددد  تقويت دددا   ددد  

 حسددددا  اللددددع  االيرا دددد  , اذ ةمعددددوا السدددد طاا التلددددريعي  والقضددددالي 

 وادددد حيات م  دددد  هددددذا الادددددد واسددددع  ومط قدددد  اذ بأيدددددي موالت هيذيدددد  

اذ  ددددرار حكددددم ضددددد اي لددددار معددددارم كدددداق ل لددددان الحددددد  دددد  اتادددد

سياسدددددته حيدددددد ال يوةدددددد  ه دددددا   وا دددددد دسدددددتوري  تحدددددد مدددددق هدددددذن ل

 ق هددددم ايضددددا  يالادددد حياا , كمددددا كدددداق الددددوالة والمتاددددر يق والقالمقددددامي

يسدددتمدها مدددق السددد طاق يتمتددد  بسددد طاا واسدددع  كدددل  ددد  حددددود واليتددده 

 (76)وب طه وبطا ته.
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 وفاته  صفاته, رابعاً: فتح علي شاه,

كددداق  دددت    ددد  لدددان   ددد  العكددد  مدددق  مددده المتدددو   تمامدددا    دددم يكدددق   

    و ددد  سدددكريا  مرمو دددا  , ولدددم يكدددق ةريلدددا  اال ا ددده كددداق متعطلدددا  ل توسددد

دن  ددد    ددد لوالع  ددداا الدوليددد  المتلدددابك  ,  بدددد لألحدددداد ريسددد  سددد    

ودا ددددا ايددددراق  دددد   األوربيدددد بالددددر بدددديق ايددددراق والدددددول ماالتاددددال ال

 (77)  م ذ اواار القرق ال امق  لر . ي  البريطاستراتيةي  السياس

 دددر   دددت    ددد  لدددان بالبادددل وحددد  المدددال الدددذي كددداق هدددو العاطهددد    

المسدددديطرة   يدددده ,  كدددداق ي ددددتم بةمدددد  المةددددوهراا والددددذه  بدددددال  مددددق 

اال هددددا    دددد  لدددد وق الددددب د . بي مددددا ا تاددددر االسددددرا    دددد  م ذاتدددده 

دها , وا تمدددد لسدددد اللاادددي  بحيدددد لدددم يكدددق يعدددر  حددددودا  لي ت ددد    ددد

 هقدددداا اسددددرته الضددددام    دددد  الضددددرال  المهروضدددد    دددد  االراضدددد  

  (تومددداق سددد ويا  . كدددذل989,000المددد ةرة التددد  يقددددر دا  دددا بحدددوال   

ماليددد   السددد   الةديددددة ( والغرامددداا ال هددددايا ال دددوروزب غدددا مدددواردن مدددق 

( تومدددداق مدددد  الع ددددم ا دددده  ددددرم 1,500,000والماددددادراا حددددوال   

                        لةدددددددددددددي  وة ددددددددددددداز االدارة اق يتدددددددددددددول    ددددددددددددد  كدددددددددددددل مدددددددددددددق ا

 (78)ميق  هقاته ب هسه .أت

كددداق يدددرا  هسددده ةمدددي   ةددددا  واك دددر رةدددال  ادددرن ةاذبيددد  , وكددداق   

مزهدددوا   اددددورا  ب حيتدددده الطوي ددد  حيددددد يعددددد اددداح  اطددددول لحيدددد   دددد  

مددددق  امددددرلةاذ تددددزوي اك ددددر مددددق الدددد   العددددالم . و ددددر  بحبدددده ل  سددددام

(ولدا لدددده هددددذن لركسددددي  تركيدددد , كرديدددد ,  وميدددداا مات هدددد   تركما يدددد ,

   دددال سدددام اك دددر مدددق ملتددديق وا  ددديق وسدددتيق ولددددا  وب تدددا  , مددداا مددد  م 

والددةع م  بددا  ميددرزا ولدد   اكهددأهم. مددق وتسدد  وامسددوقحياتدده مالدد  

 (79)الع د الذي لم يكق اكبر اب اله.

الددددديق طيبدددد  , م مدددداوكا ددددا    دددداا  ددددت    دددد  لددددان مدددد  كبددددار     

 كدددالميرزا ابدددو القاسدددم  مددد , وسددديد م ددددي بحدددر الع دددوم , والمددد    ددد 

  دددوري , والحددداي محمدددد ابدددراهيم ك باسددد , اذ تمكدددق مدددق ا امددد     ددداا

 ( 80)ودي  م  كل ه الم مما ةعل  هوذهم يطغ      الحياة العام .
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(  دددددق  مدددددر 1834تلدددددريق االول 23تدددددو    دددددت    ددددد  لدددددان  ددددد    

مددددق و دددداة اب دددده وولدددد    دددددن  تددددأ رنسددددب  و اتدددده  سدددد  (,وذكر اق68 

 ددددام( وامسدددد   الدددد ر 38(.وحكددددم حددددول   1833 بددددا  ميددددرزا سدددد   

 والحددددرو  وال ددددزالم العسددددكري . دوق اق يا دددد  لدددديلا   باألحدددددادم يلدددد  

 ( 81)يا دن    التاريخ.
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 المبحث الثالث

 ( 1848-1834ايران في عهد محمد شاه )

 تثبيت الحكم والقضاء على المعارضين  :اوالً 

وتددول   دددة م اادد   (,1807ولددد محمددد لددان  دد  مدي دد  تبريددز  ددام   

( تددددددول  واليدددددد  همددددددداق, و دددددد  1822الحكددددددم,  هدددددد     بددددددل توليدددددده

( تسددد م حكومددد  اراسددداق حضدددر مددد  والددددن  بدددا  ميدددرزا 1832 دددام 

 (82)العديد مق الحرو  واكتس  ابرة كبيرة .

,  يدددددر المتع مددددديق  ددددد  الغالددددد  , و يدددددر  دددددت    ددددد  لدددددان كددددداق اوالد

وكددددا وا   دددد   المط عدددديق   دددد  ااددددول الحكددددم وال   دددد  المعاهددددداا ,

عددد ادد   حتدد   دد  حيدداة والدددهم, لددم يكو ددوا ليطيعددوا محمددد ميددرزا ,  ب

كددداق مدددق الطبيعددد  اق تضدددع  سددد ط    دددت    ددد  لدددانا تلدددار ابدددر و ددداة 

 ي العلدددالر هددد  وال سددديما الدددب د الماتالحكومددد  المركزيددد    ددد  م ددداطد 

 م  دددا التددد  تسدددتغل المددددة الهااددد   بددديق و ددداة لدددان وت بيدددا سددد ط  لدددان

ةديدددد . وكدددا وا يعددددو  ا  راددد  ل دددتا ر مدددق سددد ط  الحكومددد  والقيدددام 

  كزيددلددم يكددق بمقدددورهم القيددام ب ددا  دد  مدددة  بدداا الحكومدد  المر بأ مددال

.  هدددد   دددد  م  دددددد مددددق االمددددرام مددددد يق الحددددد بالسدددد ط   (83).و وت ددددا

 ددد  االميدددر حسددديق   ددد  ميدددرزا  دددل السددد طاق االبدددق العالدددر ط دددراق اد

اي بعددددد يددددوم  (1834تلددددريق االول14السدددد ط   دددد    هددددت    دددد  لددددانل

و ددد  ا  ددديم  دددار  اتحدددد حسددديق   ددد   . دددت    ددد  لدددانواحدددد مدددق و ددداة 

مددددق امدددده حسددددق   دددد  ميددددرزا لددددةا  مدددد  اايدددده  ميددددرزا  رمدددداق  رمددددا

السدددد طاق السدددد ط   و اديددددا باالسددددتق ل ضددددد حسدددديق   دددد  ميددددرزا  ددددل 

  ددد  د دددم المدددد يق ومحمدددد ميدددرزا . بي مدددا تدددوز  االمدددرام االادددروق 

ل دددم واولددد  اللدددع  ضدددد امدددرام الواليددداا المةددداورة ال   ددد  و لدددطوا 

بت ددد  التددد  االيرا ددد    ددد  الو دددو   ددد  حالددد  مدددق ال دددري والمدددري لدددبيه 

 (84)ا قبا و اة  ادر لان .
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ل ددددداول  دددد  ل السدددد طاق االوامددددر الدددد  حكددددام الواليدددداا اادددددر  دددد  

 لدده , وامددر طا تدده و دديق احددد ا ربالدده, محمددد ةعهددر ادداق كالدد  وزيددرا  

( 1834حهددددل تتويةدددده بددددالعر   دددد    ايدددد  تلددددريق االول  ددددام  بإ امدددد 

, ووز  سددددددمه وامددددددر بدددددد ق  اسددددددمه   دددددد  ال قددددددودبأوت يددددددا الاطبدددددد  

الدددد  تومدددداق( مددددق ازي دددد  الدولدددد    دددد  الةددددي  واادددددر 700حددددول  

 (85)لوالياا.االوامر بتولي  االمرام     ا

زم محمددد ميددرزا  دد  تبريددز , و ددد  دد دد  هددذن اال  ددام كدداق ولدد  الع ددد   

م الددد  ط دددراق , بمسدددا دة وزيدددرن ميدددرزا ابدددو القاسدددم  دددالم مقددداالتوةددده 

 الكبيدددرة اال لألمدددورلددق يتاددددا  " الددذي الدددترط   ددد  محمددد ميدددرزا ا ددده

 بأرحامددددهاذا اسددددتةا  لمطالبدددده , وهدددد  اق يقطدددد  ولدددد  الع ددددد ادددد ته 

ه, واق يعمددل و ددد مددا يددران هددو اددالبا  "  وضدد  محمددد ميددرزا و لدديرت

 (86)ارادته تحا تار  وزيرن .

ادددل ةدددي  محمدددد ميدددرزا الددد  اطدددرا  ط دددراق والدددتب  مددد  ةدددي  و  

 السدد طاق والتحدددوبعددد مواة دد  بسدديط  تهددر  ةددي   ددل   ددل السدد طاق

مع دددم رةالددده بمعسدددكر محمدددد ميدددرزا وبمةدددرد وادددول هدددذا الابدددر الددد  

ط ددددراق تددددوارا مددددد   الحكددددم  ددددق اال  ددددار  دددد  اوالددددل كددددا وق االول 

 1834.)(87) 

بهضدددددل  (1834 ( كدددددا وق االول22 ددددد   تدددددوي محمدددددد ميدددددرزا لددددداها    

   ددددالسددددهير البريطددددا    المسددددا دة الماليدددد  والمع ويدددد  التدددد   دددددم ا لدددده

السددددهير الروسدددد   دددد  ط ددددراق.  قددددد امدددددن     وكددددذلكامبددددل  ط ددددراق 

لاددددر  مرتبدددداا القددددواا  الدددد  تومدددداق( 30البالغدددد   بدددداألموالكامبددددل 

التددد  ادددحبته مدددق تبريدددز الددد  ط دددراق وامدددر ه دددري بي دددوق بقيدددادة هدددذن 

القددددواا ل مسددددا دة  دددد   مدددد  االمددددرام المتمددددرديق  ددددتمكق مددددق ا ددددادة 

 (88)ال  ط راق.ال دوم 

وبعددد  دددة و ددال  حربيدد  بدديق ةددي  بقدد  لددةا  السدد ط   و رمدداق  رمددا, 

محمدددد لدددان وةدددي  االادددويق , تمكدددق ه دددري بي دددوق بمسدددا دة المد عيددد  

                           القويددددددددد  مدددددددددق تحطددددددددديم  دددددددددواا لدددددددددةا  السددددددددد ط   الدددددددددذي  دددددددددر  
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(مدددد   دددددد مددددق ة ددددودن الدددد  لدددديراز , وبعددددد هددددذن 1835آذار ( 8 دددد  

الوضدددا  المعركددد  توةددده بي دددوق الددد  لددديراز التددد  وةددددها مضدددطرب  ا

لدددذل   و دددد تعدددرم اه  دددا ل سددد   وال  ددد  مدددق  بدددل  دددواا  رمددداق  رمدددا

 مددق  رمدداق  رمددا وتقددديم ادمدد  لمحمددد ل  ددأرااددبحوا يتحي ددوق الهددرر 

, لدددذا بمةدددرد وادددول  دددواا محمدددد لدددان الددد  لددديراز  دددام االهدددال  لدددان

از دد  لدديراز ومعابرهددا لسددد طريددد ال ددر  بوةدده  رمدداق  رمددا  بددإ   

 دددددددتم القدددددددبم   ددددددد  هدددددددذيق االميدددددددريق  واايددددددده لدددددددةا  السددددددد ط   .

 ددد  وماهدددوريق الددد  ط دددراق ,  ذار( مدددق العدددام  هسددده ا وارسددد ا19 ددد  

               الطريددددددددد تددددددددم سدددددددد   لددددددددةا  السدددددددد ط   باددددددددرن وارسددددددددل الدددددددد 

 (89)سةق اردبيل .

كمدددا اسدددتطا  محمدددد لدددان القضدددام   ددد  تمدددرداا ولددد  اددداق ولددديخ   

التمدددرد وة ددد   الم دددو  ومحمدددد حسددديق ميدددرزا , وبدددذل  ا ت دددا حركددداا

محمددددد لددددان   دددد  العددددر  ب بدددداا بهضددددل المسددددا دة الماديدددد  والمع ويدددد  

 (90)الت   دما له مق  بل بريطا يا وروسيا.

 ً  (1838-1834سياسة ايران تجاه افغانستان) :ثانيا

هاا يعدددد ا  ددديم هدددراا اال غدددا   مدددق اال ددداليم التددد  لدددغ ا اذهددداق اللدددا  

ل اددد  إليدددراق  كا دددا تابعددد  القاةدددارييق بوادددهه واحدددد مدددق اال ددداليم التددد

مددددة مدددق المددددد والتددد  تركدددز حولددده الت دددا   االسدددتعماري بددديق روسددديا 

 ل وبريطا يدددا  ددد  ايدددراق . تركدددزا الع  ددداا البريطا يددد  االيرا يددد  اددد

( حددددول الت ددددا   والاددددرا  1857( وحتدددد   ددددام 1832مرح دددد   ددددام 

, وكددداق البريطدددا يوق يبدددذلوق   هدددراا وحمايددد  امدددق ال  دددد   ددد  مسدددأل

ة دددودهم لم ددد  سددديطرة الددددول االسدددتعماري  االادددرا   ددد  ال  دددد ,  كدددل

ويعددددوق هدددراا بدايددد  الدددرو  ل دددداول الددد  ال  دددد , وا  دددم يحرضدددوق 

 (91)ايراق     احت ل ا .

ن  بددا  دوكمددا ذكر ددا سددابقا  اق محمددد لددان كدداق  ددد توةدده  دد    ددد والدد  

ا ددده ميدددرزا  حدددو مدي ددد  هدددراا اال اق و ددداة والددددن حالدددا دوق تحقيدددد اهد

لددددذا وبعددددد واددددوله الدددد  الحكددددم  مددددل   دددد  ازالدددد  كددددل الاددددعوباا 
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والموا دددد  التدددد  حالددددا دوق ذلدددد  . مددددق ةا ب ددددا  م ددددا بريطا يددددا   دددد  

التقدددر  مدددق الحكومددد  االيرا يددد  ل حادددول   ددد  حقدددو  وامتيدددازاا وال 

سددديما بعدددد ا ددددام ميدددرزا ابدددو القاسدددم  دددالم مقدددام الدددذي ا ددددن البريطدددا ييق 

             د تحقيددددددد اهدددددددا  م و دددددددوا ا دامددددددهالعقبدددددد  الرليسددددددي   دددددد  طريدددددد

 ( 92) ارا  ل م .

محمدددد لدددان ل  ةدددوم   ددد  هدددراا اذ بتلدددةي  ات مدددا بريطا يدددا روسددديا   

كا ددددا الع  دددداا بدددديق ايددددراق وروسدددديا وديدددد   اهريددددا  ,  كا ددددا ايددددراق 

تالددد  روسددديا بلددددة , ويدددذكر اق محمدددد لدددان يعتقدددد باسدددتحال  الو دددو  

ت ا الق الحكومددددد  االيرا يددددد  ال تدددددزال بوةددددده القدددددوة الروسدددددي  وسددددديطر

تعدددويم حربددد   لدددك ا المطالبددد  بددده وسدددي   ل ضدددغط مدي ددد  ل دددرو  ب

تمارسدددد ا روسدددديا   دددد  ايددددراق ك مددددا احتاةددددا لددددذل  .  ددددازداد ات ددددام 

بريطا يدددددا لروسددددديا بتحدددددريم االيدددددرا ييق الحدددددت ل هدددددراا ويعددددددو  م 

 (93)بةمي  ا وا  الد م والمسا دة .

بدداق الغايدد  مددق هةددوم ايددراق   دد  هددراا هدد  ت بيددا  (94)واكددد ا ددا سدد  

هددراا  دداق اراسدداق  مو ه ددا  دد  اراسدداق , ومددا لددم يددتم السدديطرة   دد 

 ( 95)مق .ستبق   ا دة األ

(  ددددام محمددددد لددددان بقيددددادة حم تدددده 1837تلددددريق االول(  ددددام  23 دددد    

(مددددد   تتقدددددم 66الدددد ( مقاتددددل  36  دددد  هددددراا التدددد  تكو ددددا مددددق  

  (96)الضباط البريطا ييق مق الب د .الةي  ,  م امر بطرد 

اق, وبعددددد م تادددد  تلددددريق حت ددددا القددددواا االيرا يدددد  مدي دددد   وريددددا  

( تحركدددددا هدددددذن القدددددواا الددددد  هدددددراا و رضدددددا 1837ال دددددا    دددددام 

حاددارا    ي ددا  دد  ال الددد والعلددريق مددق اللدد ر  هسدده , وادد ل  م يدد  

الحاددددار امددددر الحدددداي ميددددرزا ا اسدددد , الددددذي كدددداق يهتقددددر الدددد  الع ددددم 

العسددددكري  , وبعددددد ا بدددداا ذلدددد   دددد  معركدددد   وريدددداق, بتددددر   بدددداألمور

ةددزم مددق المدي دد  االيددا  مددق الةددي   اسددتغ ا ت دد  الم طقدد   دد  ال ةددوم 

اطتدددده   دددد  القددددواا االيرا يدددد , وكدددداق ا اسدددد  ياددددر   دددد  متابعدددد  
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العسددددكري    دددد  الددددر م مددددق معارضدددد  القددددادة العسددددكرييق ل ددددا و  دددد  

 ( 97)ااق  وري.  اآراس م وزير الةي  

( بدددذلا اادددر الة دددود مدددق  بدددل الةدددي  1838حزيدددراق(  دددام 23و ددد    

 ا الدددد ا اا تدددتحطم , ومدددق  دددملااليرا ددد  ل سددديطرة   ددد  المدي ددد  وبدددد

تدددم ا لددده احدددت ل  (98)سدددك . دددد هةدددوم  دددام اطدددط لددده الة دددرال بيرو اط

 الددددد ا اا المحطمدددد  , اال اق حم دددد  السدددديو  مددددق اال غدددداق تمك ددددوا مددددق

( مدددد  م 2000د دددد  المحااددددريق الدددد  الا دددد  و تددددل وةددددر  حددددوال  

 (99)بضم  م الة رال بيرو سك .

تدددزامق هدددذا ال ةدددوم  ددد  الو دددا الدددذي ارةدددا  يددده حم ددد  بحريددد  مدددق   

ةزيدددرة ادددري  بومبددداي م لهددد  مدددق  ددددد مدددق الطدددراداا  ااددددة احدددت ل

 دددددد  الا ددددددي  العربدددددد  , وتقدددددددما احدددددددا سدددددده  م مقابددددددل بولدددددد ر 

ة ددددي( مدددق السدددهي   واسدددتقرا الحم ددد   ددد  دار الق ادددل 500,وترةدددل 

 ( 100 مق دوق مقاوم  مق القواا االيرا ي .البريطا   

م ارسدددد ا الحكومدددد  االيرا يدددد  مبعو ددددا  الدددد    دددددهار وكابددددل لتلددددةيع   

ه  لددد ا  ددد  الحادددول   ددد  د دددم   ددد  مسدددا دة ايدددراق اال اق مسدددا ي

مدددددددددد لدددددددددان مدددددددددرام ممدددددددددا اضدددددددددطر محالحقيقددددددددد  مدددددددددق هددددددددد الم ا

واحدددت ل   ةدددوم الهالدددل   ددد  هدددراا م( و تيةددد  ل1838اي دددول19 ددد  

وازام  ,يدددددر  ةديدددد  الت ديددددداا البريطا يدددد ةزيدددرة اددددري التدددد  ةع تدددده 

الضدددغوط ال هسدددي  والماديددد  امدددر اللدددان بر ددد  الحادددار  دددق هدددراا ر دددم 

والحاحدده لكددق اللدددان لددم يكتددرد لددذل   كدد   دددق تلددةي  ميددرزا ا اسدد  

الحادددار , و ددداد ادراةددده الددد  ط دددراق مدددق دوق  قدددد اتها يددد  مددد  حددداكم 

هدددراا وب دددذا  ةحدددا بريطا يدددا الددد  حدددد مدددا  ددد   دددرم ارادت دددا   ددد  

 (101)اللان .

 ثالثاً : الحركة البابية

م دددارا  ال الدددد  لدددر ال ةدددري, ,  مدددي ديالتاسددد   لدددر الكددداق القدددرق   

, ولدددك ا كدددرب م وال ةددد  وةزيدددرة ومدددذاه  مات هددد ل زا ددداا وا كدددار 

ر  وال  ددددد وايددددراق الم ددددد االول ل لددددوم هددددذن اال كددددار وت از  ددددا , عددددال
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ومت دددان   التدددأ رولمدددا كددداق اللدددع  االيرا ددد   ددد  طبيعتددده يعدددر  بسدددر   

 دد  التعقيدددد ومغددال   ددد  ارامن ومبادلددده, لددذا كددداق مددق الطبيعددد  اق ت  دددر 

اديدددد  السددديما اذا مددددا   م ددددا اق اال قسدددام المددددذهب  ل مسدددد ميق ,  ز ددد  الح

 ضددد    دددق طبيعددد    دددام الحكدددم  ددد  ايدددراق الدددذي كددداق   امدددا  اسدددتبداديا  

, االمدددر الدددذي او ددد  اللدددع  االيرا ددد   ددد  م  كددد    يمددد   ب دددذ طا يدددا  

التددذمر مدددان  تيةدد  ل ددذن السياسدد  المقيتدد . زد   دد  ذلدد  سددوم االوضددا  

لددار البطالدد  و دددم تحقيدددد العدددل ممددا د دد  اللددع  الددد  اال تاددادي  وا ت

التهكيددددر بالم قددددذ الغالدددد  الددددذي سددددير   الحيدددد   دددد  م  تب ددددورا  كددددرة 

  (102)الم دوي     القرق المذكور.

 تيةددد  لمدددا تقددددم   دددرا  ددد  اال دددوام االايدددرة مدددق حكدددم محمدددد لدددان   

هرطقددد  دي يددد  كددداق مقدددددرا  ل دددا اق تحددددد  تددددال  سياسدددي  اطيدددرة  دددد  

 ق وا دددرا   ددد  مسدددار الحركددد  الهكريددد   ددد  ا حدددام الم طقددد  تم  ددداايدددرا

ب  ددددددور مددددددذه  البابيدددددد    دددددد  يددددددد م سسدددددده   دددددد  محمددددددد رضددددددا 

 (103)الليرازي.

تطدددددورا هدددددذن الهكدددددرة   ددددد  ا كدددددار سدددددابق  ل دددددا كدددددالهكرة اللدددددياي  

رضددددا اللدددديرازي   دددد  يددددد محمددددد , و تيةدددد  لتت مددددذ   دددد  (104)والكلددددهي 

احمددددد االحسددددال  وكددددا م الرلددددت  الددددذيق كا ددددا يبلددددراق بقددددر    ددددور 

ام االمدددام الم ددددي"  " ولدددم يكتهددد  الرلدددت  بالتبلدددير بقدددر    دددور االمددد

يق اددددهاته , وذلدددد  بتعيددددالم دددددي"  "وا ما وادددد  لاادددديته ل  ددددا  

        د دددده ةددددال  بيدددد  م , وا دددده ال يرسددددل اال بعددددواا  دددده واي ددددام ال ددددا  بأ

 (105) يق     محمد رضا ل قيام ب ذن الم م . موته . ويذكر ا ه  د

بعدددد دراسدددته  ددد  العتبددداا المقدسددد  توةددده البدددا  الددد  بولددد ر ودادددل   

يومدددددا  تحدددددا  (40اال تكدددددا  وتسددددداير الةدددددق واالروا   ة ددددد  مددددددة 

مددا ا ددر   دد   ددوان اللددم  الحار دد  بحةدد  ت قدد  الع ددم واالل ددام االل دد , م

( 40وةدده الدد  الكو دد  وا تكدد   دد  مسددةد الكو دد   لدد  تالعق يدد  . بعددد ذ

الدد  كددرب م لي تقدد  بزم لدده ومددق بيدد  م كي يددار  ااددرا ,  ددم توةدده يومددا  

يددددوح  ل لدددديرازي با دددده هددددو ادددداح  العاددددر ل الددددذي بددددد(106)بددددالكورك 

 ( 107)والزماق.
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هكددددذا وضددددعا البددددذور ل لددددوم هددددذن الحركدددد  ,  توةدددده البددددا  مددددق   

 ( ل قيدددام1844بولددد ر  ددد  ايدددار  دددام  كدددرب م الددد  البادددرة وم  دددا الددد 

ق العددددام  هسدددده يطددددر  ا كددددار مددددايددددار( 23 دددد    لب لددددر د وتدددده , وبددددد

 والهددا   دددها الع مددام  دد   اددرن اارةدد   ددق   دد  اللددريع  االسدد مي 

وماالهدددد  لقوا ددددد السدددد   ال بويدددد  اللددددريه  ولددددر  يددددد و ال ددددا  اهيدددد  

  يق ال دددال هسددده ,  ددداد    ددد  البدايددد  البابيددد  اي ا ددده ح قددد  الوادددل بددد

 (108)وااح  الزماق.

( باددددورة سددددري  1844مدددداي   23البددددا  الددددد وة لعقيدتدددده  دددد   لبددددد  

يق سدددددح وا تادددددرا   ددددد  ط بددددد  الرلدددددت  واول مدددددق ادددددد  بددددده مددددد 

ول مددق ا" يددا مددق هددو  ا  ايددان  ددال   لبلددروي   قبدده بددـ با  البددا ( مااطبددا

   ددددلدددم يقددد  البدددا   (109)مدددق بددد  حقدددا  ا  ددد  بدددا  ف وا دددا بدددا  البدددا آ

 ددده هدددو ا تةددداوزن الددد  القدددول باالبدددا  الددد  االمدددام الغالددد  وا مددد ولددده ا ددده 

الق رو  الم دددددي الغالدددد   ددددد حددددل  يدددده وا دددده لددددذل   الم ت ددددرالم دددددي 

 (110).ا   ما  وةورا   كما مألاالرم  سطا  و دال   سيمأل

تددد  ح ددم لدددم تدددزل  هسددده تد عددده الدد  التطددداول   ددد  اال بيدددام والمرسددد يق   

ي ق, الدددذاد ددد  ال بدددوة والرسدددال . واق ف ا دددزل   يددده كتابدددا  يسدددم  البيدددا

 (111)و سخ به القراق الكريم .كتبه هو بيدن 

لدددم يقددد  تطددداول البدددا    دددد هدددذا الحدددد وا مدددا اد ددد  ا ددده ا ضدددل مدددق   

اطدددام الرسدددول "اددد   ف   يددده والددده وسددد م" واق كتابددده البيددداق المهعدددم ا

ا  ددددق البددددا  ا دددده االلدددده الحددددد الق رو  ق الكددددريم, وآا ضددددل مددددق القددددر

 (112) د ح ا  يه كما ح ا    سالر اال بيام والمرس يق. االله

ر  مدددل رةدددال الم سسددد  الدي يددد    ددد  التاددددي ل دددذن المبدددادل واال كدددا  

و دددددوها اروةددددا   ددددق الددددديق االسدددد م , وا   ددددوا اق كددددل مددددق يعت ددددد  

اتبددددا  البددددا  د ددددوة البددددا  هددددو كددددا ر , واق  قيدتدددده هدددد  بد دددد . بي مددددا 

  (113)ذاق الا ة.آ بيا  لدرة  ا  م اسبغوا اسمه      دون 

ا ددر كبيددر  دد  ا تلددار الددد وة البابيدد   (114)كدداق المو دد  الحكددوم  ال دد   

وازديددداد  ددددد اتبا  دددا ال سددديما الحددداي ميدددرزا ا اسددد  المعدددرو  بميولددده 
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ال رطقيدددد  ور بتدددده  دددد  اق تدددد دي هددددذن الحركدددد  الدددد  الحددددد مددددق  هددددوذ 

 (115)م وس طت م .الع ما

ز مددددام البابيدددد  ضددددرورة تحديددددد المبددددادل  رلاوبعددددد ا تقددددال البددددا    

مددد تمرا   ددد  مدي ددد  بدلدددا  ددد  التددد  ةدددام ب دددا الدددذيق  قددددوا   اللدددر ي

( حضددددرة واحددددد و مددددا وق ز يمددددا  بابيددددا  بيدددد  م بددددا  البددددا  1848 ددددام 

و   والحددداي محمدددد   ددد  البار رولددد  و دددرة العددديق رسددديق البلدددح المددد 

 (116) ت اول المةتمعوق البحد    امريق هما, و د 

 مق.آا قاذ البا  مق ا تقاله و ق ه ال  مكاق  /1

 وض  حد بيق مبادل البابي  والديق االس م . /2

بددا  االول تقددرر الط دد  مددق اللددان اطدد   سددرا  ال بدداألمرو يمددا يتع ددد 

 واال ا قذون بالقوة .

بوةدددددو   سدددددخ اللدددددريع  امدددددا االمدددددر ال دددددا    قدددددد ا تقدددددد المددددد تمروق 

  دددم االسددد مي  مسدددت ديق الددد  ا تقددداد مهدددادن اق يكدددوق ال  دددور ال حدددد ا

  (117)مرتب  وا م دالرة مق سابقه.

 يدد   بددل سددم هددذا المدد تمر الددد وة البابيدد    دد    ددديق االول  كا ددا الباب

المدددد تمر تعددددد احددددد  ددددرو  اللددددياي  وال تات دددد     ددددا اال  دددد  بعددددم 

 المددد    قدددد اادددبحا الدددد وة البابيددد  ديا ددد  ةديددددةالةزليددداا , امدددا ال دددا   

 (118)بذات ا .

ان ادد ل ت دد  االضددطراباا التدد  ولدددت ا الحركدد  البابيدد  تددو   محمددد لددد

 سدددا د ذلددد  ا ادددار البابيددد    ددد   لدددر د دددوت م , و  ددددما تدددول   اادددر 

 ا ددرسدد م البددا  ,  ا قسددم البددابيوق   دد  ا ه بإ دددامالددديق لددان الحكددم امددر 

 (119)والب الي  . باألزلي   ما يسم  ا دام البا  ال

 العالقات مع الدولة العثمانية واحداث اخرىرابعاً: 

لدددم تكدددق الع  ددداا بددديق الددددولتيق االيرا يددد  والع ما يددد  وديددد   ددد  يدددوم   

, وادددد ل هددددذن  لمددددق االيددددام وا مددددا كا ددددا تسددددير مددددق سدددد م الدددد  اسددددو
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وم االولددددددد  رالمرح ددددددد  و  ددددددد  الدددددددر م مدددددددق  قدددددددد معاهددددددددة ارضددددددد

( اال ا  دددا لدددم تضددد    ايددد  ل ملددداكل بددديق الددددولتيق.  سددداهم 1823 دددام 

الا  ددددداا اذ تب دددددورا  ددددددة  تدددددأةي االحتكدددددا  المسدددددتمر بي  مدددددا  ددددد  

اسدددبا  ل اددد   المدددزمق م  دددا الدددوالم اللدددديد ل لدددع  االيرا ددد  اللمددد  

  دددق ا تلدددار    اللددديع   ددد  العدددرا , ووةدددود مرا دددد االلمددد  ه دددا  ,  ضددد

مددددد  العلدددددالر الحدوديددددد  وارتباط دددددا  العلدددددالر الر ويددددد   ددددد  الم ددددداطد

 ( 120)ار داال حدود احدا الدولتيق.االارا     الةا   اآل

بحادددار هدددراا  دددام والددد  بغدددداد   ددد   حددديق كددداق محمدددد لدددان ملدددغوال    

( ب ةدددوم   ددد  مدي ددد  المحمدددرة وسددد   1837 ددد   دددام (121)رضدددا بالدددا 

هدددا تسدددع  لبسدددط  هوذ . بي مدددا كا دددا بريطا يددداال دددا  والتةدددار امدددوال م 

 بتبعيددد   ددد  مدي ددد  المحمدددرة , وهدددذا مدددا ي كدددد  ددددم ا تدددرا  بريطا يدددا 

 (122)مق الدولتيق االيرا ي  او الع ما ي  . أليهذا المي ام 

تزايد  اما االسبا  الت  د عا وال  بغداد بال ةوم     المحمرة  يذكر اق  

لبادرة اري  لمدي   ااهمي  مي ام المحمرة التةاري      حسا  االهمي  التة

  (123).ح  ا او يتهو    ي ا    المستقبل, واحتمال اق يحل م

 ا ددددارا هددددذن الحم دددد  الحكومدددد  االيرا يدددد  التدددد  اد ددددا ضدددديا  هيبت ددددا  

وسددديادت ا   ددد  ا ددداليم ة دددو   دددر  ايدددراق , و ددددما احتةددداي ل حكومددد  

 الع ما يدددد  , اال اق حكومدددد  اسددددط بول لددددم ت ددددتم بددددذل  . وبددددذل   ددددررا

حكومدددد  ط ددددراق السدددديطرة   دددد  المحمددددرة ,  زحهددددا  ددددواا م ولدددد ر 

ادددداق بالسدددديطرة   دددد  م طقدددد  ة ددددو   ددددر  ايددددراق ,  زحدددد   حددددو 

 ربسددددتاق واسددددتول    ي ددددا و  دددد  المحمددددرة وزحدددد  اددددو  الباددددرة 

 ( 124)واةبر  لالر ب   الم الهرار داال االراض  الع ما ي .

الملددددداكل  حاولدددددا بريطا يدددددا وروسددددديا التوسدددددط بددددديق الددددددولتيق لحدددددل  

, لكدددق حاد ددد  كدددرب م ا , و قددددا  ددددة ةدددوالا ب دددذا الاادددوربي  مددد

             المو دددددد  السدددددد ب  بدددددديق الب ددددددديق , وااددددددرا حددددددل الملدددددداكل  اةةددددددا

 (125)بي  ما .
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                   بعددددددددددد اربدددددددددد  سدددددددددد واا مددددددددددق المهاوضدددددددددداا اللددددددددددا    قدددددددددددا  

                      وم ال ا يددددددددددد رة سددددددددددد ( و عدددددددددددا معاهددددددددددددة ارضددددددددددد 18ا ل ددددددددددا  

 ( لم ا     تس  مواد ,  اا     ما ي   1847ماي  31   

ة   ددد  تت دددازل الددددولتاق االسددد ميتاق  دددق كدددل مدددا ل واحدددد  المدددادة االولددد 

 االارا مق اد اماا مالي     الو ا الحاضر .

يددد  لع ما اق تتدددر  ل حكومددد   يددد    تتع دددد الحكومددد  االيرا يددد  بدددأالمدددادة ال ا

 الم اهضددد  , اي االراضددد  الكال ددد   ددد  القسدددم الغربددد ةميددد  االراضددد  

مدددددق م طقددددد  زهدددددا  . بي مدددددا تتع دددددد الحكومددددد  الع ما يددددد  بددددداق تتدددددر  

مددددا ل حكومدددد  االيرا يدددد  القسددددم اللددددر   , اي ةميدددد  االراضدددد  الةب يدددد  ب

ق  دد  ذلدد  وادي كر دددد, وتت ددازل الحكومددد  االيرا يدد   دددق كددل مدددا ل ددا مددد

ة يا  بدداق ال تتدددال  دد  سدديادوتتع ددد رسددم اد دداماا  دد  م طقدد  لدد رزور

يدددد  الحكومدددد  الع ما يدددد    دددد  ت دددد  الم طقدددد  , وتعتددددر  الحكومدددد  الع ما 

حمددددددرة ومي ال ددددددا وةزيددددددرة اضددددددر مبسدددددديادة ايددددددراق   دددددد  مدي دددددد  ال

والمرسددد  واالراضددد  الوا عددد    ددد  الضددده  اليسدددرا مدددق لدددط العدددر  , 

 ول مراك  االيرا ي  حد الم ح     لط العر  بكل حري .

 ت مدددددا االادددددرالاال ددددد   كددددداق الهريقددددداق  دددددد ت دددددازال  دددددق اد االمدددددادة ال 

  ددديق م  دسددديق مم ال  احددد المتع قددد  باالراضددد   ا  مدددا يتع دددداق بددداق يعي دددا

باددددورة ت طبددددد   دددد  الحدددددود بدددديق الدددددولتيق     مددددا مددددق اةددددل تقريددددر

 ( 126).المادة المتقدم 

 ددد  امدددا المدددواد االادددرا  تضدددم ا حدددل مسدددال  القبالدددل الر ويددد  المت ق  

الب دددددديق , وتسددددد يم المةدددددرميق ال ددددداربيق كدددددل ل دولددددد  االادددددرا ,  بددددديق

لددد  وت  ددديم رسدددوم البضدددال  التةاريددد  الداا ددد  مدددق احددددا الددددولتيق ل دو

 ددد   االادددرا , وتمكددديق الدددزوار االيدددرا ييق مدددق زيدددارة االمددداكق المقدسددد 

االراضدددددد  الع ما يدددددد  , واتادددددداذ الوسددددددالل ال زمدددددد  لم دددددد  ومعا بدددددد  

                      العلدددددددددددددالر واال دددددددددددددوام السدددددددددددددر اا والسددددددددددددد   مدددددددددددددق ةا ددددددددددددد 

 (127).المستقرة     الحدود
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اسدددددتطا  محمدددددد لدددددان اددددد ل مددددددة حكمددددده القضدددددام   ددددد  تمدددددرداا 

اددد  الدولددد  واب ددده حسدددق اددداق سددداالر آالمعارضددديق لددده , م  دددا تمدددرد 

ف   دددددد  ادددددداق  دددددد  بروةددددددرد  , وتمددددددرد1847 دددددد  اراسدددددداق  ددددددام 

 (128).م(1846 ام 

حكمددده , اسدددتهحل المدددرم بةسدددد محمدددد لدددان   ددد  السددد واا االايدددرة مدددق

,  يدددددذكر  را دددددا الدددددوزير البريطدددددا   المهدددددوم  ددددد  ط دددددراق بتقريدددددر 

الدددتد مدددرم اللدددان  " ( 1848 دددام ا 21ارسددد ه الددد  حكومتددده بتددداريخ 

, وااددددي  بسددددوم ال ضددددم , وورم اليددددد اليسددددرا , والغ يدددداق , و قددددداق 

 دددددرة اللدددد ي  وضددددع  الب يدددد . وااددددب   حيهددددا  ةدددددا , ولددددي  لديدددده اي 

 (129)ن احد  ا ه ياا  بال   " .آبحيد لو ر

( دددد   اددددر 1848وتددددو   محمددددد لددددان  دددد  الرابدددد  مددددق اي ددددول  ددددام   

 دددددام 14لددددد ر(, وكا ددددا مددددددة حكمددددده 11 دددددام و41محمديدددد  و مدددددرن 

 (130)و     ال ر(, ود ق    مدي    م.
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 المبحث الرابع

 ( 1896-1848ايران في عهد ناصر الدين شاه )

 اوالً :االصالحات العامة في ايران 

لدددددد دا ايددددددراق  دددددد  القددددددرق التاسدددددد   لددددددر بعددددددم المحدددددداوالا   

يدد  االادد حي  التدد  لددم يكتدد  ل ددا ال ةددا  واالسددتمراري  بسددب   دددم ةد

, اضددددا   الدددد  معارضدددد  ايضددددا   ال دددد مم ددددو  القاةددددار , بددددل ومعارضددددت 

تسدددع  الددد  الحهدددا  و لددداا اادددرا كا دددا مسدددتهيدة مدددق الوضددد  القدددالم 

  يدددده وكدددداق المحهددددز الددددرلي  ل ددددذن المحدددداوالا االادددد حي  ال ددددزالم 

 دددد  ال ادددد  االول مددددق القددددرق التاسدددد   بددددإيراقالعسددددكري  التدددد  لحقددددا 

 لددددر , والتغ غددددل االوربدددد  واالمتيددددازاا التةاريدددد  , ومددددق ه ددددا كدددداق 

تركدددز المحددداوالا االاددد حي   ددد  ال اددد  االول مدددق ذلددد  القدددرق   ددد  

لم دددو  ور الد ا يددد   ددد  المقدددام االول. وبعدددد  لددد  ا اكتهددد  االةدددي  واالمددد

 باإلاددد حااالقاةددداريوق  ددد  ال اددد  ال دددا   مدددق القدددرق التاسددد   لدددر 

 (131)ال ا وي .

بيدددر  الاددددر اال  دددم(  ددد  السددد واا الددد  د وتعدددد ااددد حاا اميدددر ك  

(اهدددم االاددد حاا 1851-1848االولددد  مدددق حكدددم  اادددر الدددديق لدددان  

ت هيددذ اادد حاته اق  ألةددل, و ددد حدداول اميددر كبيددر  دد  الع ددد القاةدداري 

 الباه دددد لماددددرو اا يعمددددل اوال    دددد  تق يددددل  هقدددداا الدولدددد  بسددددب  ا

وتاهددديم الرواتددد  العاليددد  ل  يددداق ورةددداالا الدددب ط وامدددرام االسدددرة 

القاةاريددد  المالكددد  ,  ددد  حددديق تادددر   يددده رواتددد  لمدددو هيق ال وةدددود 

او مدددق رةدددال الدددديق ,  ل دددم وبددددوق ادمددد  سدددوا ا  دددم مدددق ذوي ال هدددوذ

اال اق ااددددددبحا الازي دددددد   دددددداةزة  ددددددق ت بيدددددد  متط بدددددداا الدولدددددد  , 

ولغدددرم معالةددد  العةدددز  ددد  الميزا يددد  وةددده اهتمامددده لتط يدددر اة دددزة 

ق المددددو هيق المددددار يق  اادددددر امددددرا  بةبايدددد  الضددددرال  مددددق مددددالدولدددد  

مددددق االميددددر  هسدددده الدددد  ااددددغر مو دددد   دددد   ةميدددد  المددددواط يق بدددددما  

,  ال  تومدددداق لدددد ريا  آ( لددددرة 10اري  اللددددان بددددـ الدولدددد , وحدددددد مادددد
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وتمكددددق مددددق استحاددددال الددددديوق المسددددتحق  ل دولدددد  مددددق بعددددم الددددذيق 

 (132)استغ وا ا لغال ا    معالة  ال وراا الداا ي  .

هد  لدام    د  الدب د     إلاد حاااراد امير كبير ت هيذ بر دام  طمدو    

 ت  ديم وتة يدز الةدي  إل ادةالمةال العسكري اتاذ اك ر مق اطوة م م  

االيرا دد  وتقويتدده .  قددد لددر   ددا وق التة يددد االةبدداري ولددمل بدده ةميدد  

اق س  ( , اال اق  رو  ايدر28و20االيرا ييق الذيق تتراو  ا مارهم بيق 

  (133).لم تمك ه مق تطبيد هذا القا وق تماما  

   دددد  اال ك يزيدددد  والهر سددددي  المتبعدددداال  مدددد   بإلغددددام ددددام اميددددر كبيددددر   

 بددده تدددأ را ةديددددا   تددددري  الةدددي  االيرا ددد  ووضددد  بددددال     دددا   امدددا  

لتمويدددل هدددذا الةدددي  بمدددا يحتاةددده  (ماددد عا  15  أ لدددأتلدددكي ا الةدددي  

مددددق مدددددا   واسدددد ح  اهيهدددد  وبدددددالا رسددددمي  ورتدددد  و ربدددداا وور  

وحديددددد ومددددواد  ذاليدددد  وا ددددداد ضددددباط ايددددرا ييق متمرسدددديق لتدددددري  

 وأل دددرام وضددد  ل دددذا الغدددرم  مدددق الضدددباط االةا ددد  , الةدددي  بددددال  

ااددددرا الحةددددر االسددددا  لددددـ دار اله ددددوق(اي بيددددا المعر دددد  التدددد  كا ددددا 

  دسدددي  والع دددوم السياسدددي  وال بت دددا دروسدددا  ددد  ال غددداا االة بيددد  تقددددم لط

والزرا دددد  والتعددددديق والطدددد  والع ددددوم العسددددكري  , وط دددد  مسددددا داا 

يدددراق المةدددر. لدددذل  اادددبحا  ددد  ا –تق يددد  مدددق  ر سدددا ومم كددد  ال مسدددا 

 دددوة  سدددكري  م  مددد  طي ددد  حكدددم اميدددر كبيدددر لدددم ا المددددق االيرا يددد  

 (134)كا  .

الدددب د هددد  ةريددددة الو دددال  اميدددر كبيدددر اول ةريددددة رسدددمي   ددد  ااددددر   

                                م  ددددددددددددددددا  و ال (و ددددددددددددددددد ادددددددددددددددددر العدددددددددددددددددد االول  روز امدددددددددددددددده

. واهددددتم بالطبا دددد  والترةمدددد  وال لددددر وا ددددد  ( م1851لددددباط 7   دددد 

العطدددام   ددد  مدددق اهدددتم ب دددذا الةا ددد . ومدددق ضدددمق ااددد حاته االادددرا 

ا لددام اول مستلددده  حدددديد  ددد  ايدددراق وهدددو المستلددده  العسدددكري الدددذي 

 موميددا  . كمددا اهددتم بتق ددير  هددوذ رةددال الددديق و ددوت م اددار  يمددا بعددد 

ل ةوم بسدددا( مدددق اددد ل محدددو ةوا ددد  معي ددد  مدددق سددد طت م م دددل حدددد ا

وااللددددرا    دددد  المحدددداكم اللددددر ي  و يددددر ذلدددد  . ولددددم يتددددردد  دددد  
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اسددددددتادام القددددددوة ضددددددد بعددددددم كبددددددار رةددددددال الددددددديق   دددددددما هددددددددوا 

 (135)الحكوم .

اسددددتطا ا هددددذن المحدددداوالا االادددد حي  اق تددددزر  سددددوم ال ددددق  دددد    

تهكيدددر اللدددان الددد  الحدددد الدددذي ادددمم  يددده  اادددر الدددديق لدددان   ددد   دددزل 

 دددا اددداق  دددوري آ( وتعيددديق ميدددرزا 1851ال دددا   تلدددريق21االميدددر يدددوم 

 دد  بدداق االميددر مددا دام   آ ددذا ل ادددارة , الددذي كدداق مددق حقدده اق ي ددق 

ر احددددد  يدددد الحيددداة لدددق تسدددتقر لددده حدددال او مقدددام, الق  دددزل اميدددر كبيددد

 األ  دددمالدولددد  التددد  لدددم يدددتمكق الاددددر  ةدددوة كبيدددرة  ددد  تسددديير امدددور 

 ( 136) ا ااق  وري مق م ل ا.آالةديد 

 ددد  الدددر م مدددق اق اللدددان ةدددرد اميدددر كبيدددر مدددق كدددل االمتيدددازاا  دددم و 

 ااضدددعه الددد  مرا بددد  ملدددددة وابعددددن الددد  مدي ددد  كالددداق . ومدددق  دددم دبدددر

 (137)(.1852كا وق ال ا   12امر ا تياله ه ا     

تراةعدددا االاددد حاا  ددد  ايدددراق بعدددد اميدددر كبيدددر باسدددت  ام ااددد حاا 

 ( الدددذي كددداق معةبدددا  1881-1826  ملدددير الدولددد ميدددرزا حسددديق اددداق 

  دددددما  دددديق ادددددر ا  ددددم  بإادددد حاتهالع ما يدددد  , بدددددا  باإلادددد حاا

(,و دددد ادادددل بعدددم االاددد حاا االداريددد  واهم دددا تلدددكيل 1871 دددام 

ديدددواق م كددد   دددال  ليكدددوق بم ابددد    دددام وزاري   ددد   دددرار مدددا متبددد  

 ا دد  اوربددا , و ددام ايضددا بت  دديم القضددام . لكددق هددذن االادد حاا  لدد 

 (138)(.1873بسب   زله  ام 

 ثانياً: االمتيا ات البريطانية في ايران 

ه ال يمكدددق  زلددد اق الطددداب  اال تادددادي ل ت دددا   الددددول    ددد  ايدددراق   

مار االساسدددي  السدددت ,  االمتيدددازاا تم دددل القا ددددة  دددق الطددداب  السياسددد 

هدددد    المددددال والوسددددي   االهددددم لتغ غددددل ال هددددوذ السياسدددد  االة بدددد  ,  لر

هددددذن السياسددد  ااددددب  مدددق الطبيعدددد  ةددددا  اق تكددددوق ايدددراق ميدددددا ا   دددل 

 ( 139)رحبا  لت   االمتيازاا.
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 واهدددم االمتيدددازاا البريطا يددد   ددد  ايدددراق  ددد  الةا ددد  اال تادددادي  ددد 

   د  اار الديق لان  

ر يددد  ت غرا (  بدددر ايدددراق الددد  ال  دددد  دددام با لدددام ادددط اتاددداالا  /1

 (.1864 ام ( , و د تم ا لام الاط 1863 

( , ويلددددمل هددددذا 1872االمتيدددداز اللددددامل ل بدددداروق دي رويتددددر  ددددام  /2

االمتيددداز   دددد  مدددد اطددددوط سدددك  حديديدددد  بددديق بحددددر  دددزويق والا ددددي  

وت  ددددديم الم حددددد   ددددد   العربددددد  , وا لدددددام اطدددددوط اتاددددداالا بر يددددد ,

اال  دددددار , واسدددددتغ ل ةميددددد  الم ددددداةم  ددددددا م ددددداةم الدددددذه  والهضددددد  

مادددددر   ددددد  ايدددددراق , ولكدددددق هدددددذا   وتأسدددددي, واالحةدددددار الكريمددددد  

 (140)(بسب  المعارض  الروسي  له.1873االمتياز الغ   ام 

بدد  امتيدداز ت هيددذ ملددرو  سددك  الحديددد بدديق بحددر  ددزويق والا ددي  العر/3

            الحكومدددد  الروسددددي  التدددد  وةدددددا  (. و ددددد ا ددددار هددددذا االمددددر1884 ددددام 

 ملرو  ت ديدا  ل هوذها    ايراق.ال

 (.1888الم ح  التةاري       ر الكاروق  ام  امتياز /4

ق ( ل بددددارو1889  الهارسدددد   ددددام هاامتيدددداز ا لددددام الب دددد  اللاه لدددد /5 

  دي رويتدددر, ول ب ددد  الحدددد  ددد  ااددددار العم ددد  واحتكارهدددا . و دددد ا تدددت

ويدددزد هدددذا الب ددد   رو دددا  متعدددددة لددده  ددد  مددددق  تبريدددز ورلدددا وملددد د 

عا ماليددد  ايدددراق الددد  وااددده اق ولددديراز وبولددد ر و يرهدددا. و دددد اضددد

 (141).ا ماله لالب   المذكور م ذ بد

(, وهددددو حددددد اسددددتغ ل 1890امتيدددداز التبددددذ ل ميةددددر تددددالبوا  ددددام  /6

ق وكدددا سددد  (50ولدددراما  وتاددد يعا  لمددددة  ا تددداي التبدددذ  ددد  ايدددراق بيعدددا  

ة يدددده( 15,000 اددددي   ااددددر الددددديق لددددان مددددق ورام هددددذا الملددددرو   

 (1892از الغددد   ددد  مط ددد   دددام  اسدددترلي   سددد ويا  . لكدددق هدددذا االمتيددد

ق اللدددديرازي  ددددا المةت ددددد حسددددمز اضدددد  التبددددذ التدددد  ت  دددد  ا ددددر ا ته

 ( 142)(.1891 ام 
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 وتعدددد هدددذن االمتيدددازاا  قطددد  ارتكددداز اساسدددي  ل وةدددود البريطدددا    ددد 

 ايراق طي   الع د القاةاري .

 ثالثاً : االمتيا ات الروسية في ايران

 ما ي يددداا القدددرق التاسددد   و    ددد  بعدددم االمتيدددازاا  ددد حادددل الدددر  

ييق   لددر , لك  دددا لدددم تددر  الددد  اهميددد  االمتيددازاا التددد  م حدددا ل بريطدددا 

 ومق هذن االمتيازاا  

مدددد اطدددوط حديديددد  لدددربط تبريدددز بلدددبك  لدددر  القهقدددا  , وا لدددام  /1

 م(.1881طريد    اذربيةاق س   

امتيدددداز لددددامل لادددديد االسددددما    دددد  اللدددداطل الة ددددوب  مددددق بحددددر  /2

 (.1881  زويق  ام

امتيدددداز ا لددددام ب دددد  القددددرم والااددددم الروسدددد   دددد  ط ددددرق  ددددام  /3

ب كدددددا  أل ددددده( , وهدددددو اهدددددم االمتيدددددازاا الروسدددددي   ددددد  ايدددددراق 1891 

وةدددددزما  مدددددق الب ددددد  حكوميدددددا  وهدددددو تددددداب  لدددددوزارة الماليددددد  الروسدددددي  

 ددددد  المركدددددزي الروسددددد , و دددددد اادددددب  اداة م مددددد  ل سياسددددد  الروسدددددي  

 (143)ايراق .

( , وهددددو  ددددوة  سددددكري  م  مدددد  1879ا لددددام لددددوام القددددوزا   ددددام  /4

تحدددددا  يدددددادة روسدددددي  , واادددددبحا لددددده  وا دددددد  ددددد  ط دددددراق والمددددددق 

ال  االيرا يددد  اللدددمالي , و دددد سدددارا هدددذن القدددوة العسدددكري  لادمددد  الماددد

 (144)السياسي  واال تاادي  الروسي     ايراق.

 رابعاً : االوضاع العامة في ايران 

  ددددام الحكددددم المتا دددد   دددد  ايددددراق طي دددد  سدددد واا القددددرق   اق طبيعدددد  

التاسددد   لدددر ال تات ددد  ك يدددرا   دددق مراحدددل التددداريخ السياسددد  ل مراحدددل 

التاريايددد  التددد  سدددبقا القاةدددار ,  قدددد ورد هددد الم   دددام الحكدددم المط دددد 

مددددق اسدددد   م , وسدددد  ا حالدددد  الة ددددل واال حطدددداط التدددد  تعددددا   م  ددددا 

ام  دددد  احكددددام السدددديطرة   دددد  ب ددددداق اللددددر   مومددددا  م مدددد  ذلدددد  ال  دددد
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المةتمددد  االيرا ددد   دددق طريدددد تقويددد  السددد ط  المركزيددد  وتهددد ق حكدددام 

القاةددددار باسددددتادام لددددت  االسددددالي  ل حتهددددا  بالسدددد ط    دددد  حسددددا  

 ( 145)االيرا ييق .

             ضدددددمق الحكدددددم المط دددددد اددددد حياا وسددددد طاا ال حددددددود ل دددددا لحكدددددام 

 ان الددذيا تمددادا  ك يددا    دد  اللددايددراق ,  كددل لدد م  دد  هددذا ال  ددام يعتمددد 

  ال دددرم  ددد  ة ددداز الحكدددم ومحدددور سياسدددته, واق ك متددده لهدددو   ددد  ر

ا  , ته  دددا وق ال يدددر م مط قدددولددد  التددد  ال يسدددبق ا سدددابد , وملددديلهددد  اال

 اهيددد   دددق  ,  ددده سددد ط  المدددوا والحيددداة دوق الرةدددو  الددد  اي مرةددد 

مم مددد   دددرواا الدددب د وادددزالق الدولددد  باللدددكل الدددذي يدددت  بإ هدددا ا هدددرادن 

 (146)ر بته وو د اهواله ومطامعه الت  ال تتو     د حدود ,

ق م دددو  القاةدددار وامدددرام ضددد    دددق اسدددت زا  مدددوارد الازي ددد   دددأو   

اسدددتحوذوا   ددد   ادددي  كبيدددر مدددق اااددد  االراضددد  االسدددرة الحاكمددد  

( 1861اضددد  التددداي  دددام الزرا يددد   ددد  الدددب د .  قدددد  ددددرا مسددداح  ار

بمدددا يتدددراو  بددديق  اددد  و  دددد مسددداح  االراضددد  الادددالح  ل زرا ددد  

مددد   ددد  ايدددراق , ولدددو اضددده ا الددد  ذلددد  امددد   بقيددد  ا دددراد االسدددرة الحاك

 مددددق االمددددرام  دددداق ال سددددب  ترتهدددد  ك يددددرا  .  ع دددد  سددددبيل الم ددددال كا ددددا

 ريدددد ( يقط  ددددا 200ممت كدددداا االميددددر القاةدددداري  ددددل السدددد طاق تضددددم 

ادددد  م يددددوق لددددار , امددددا اتابدددد  ا  ددددم  كا ددددا ممت كاتدددده حددددوال   

 ( 147)تدر   يه م يو   توماق س ويا  .  ري (150تضم 

واة ددددا  ااددددر الددددديق لددددان حركتدددداق معارضددددتاق  دددد  بدايدددد  حكمدددده , 

ولددد , اددد  الدآسددداالر بدددق ال  يدددار اددداق  ا   حركددد  حسدددق اددداقمددداول 

سدداق , التدد   دددا  ت دد  سياسددي  اسددتهحل امرهددا  دد  اراسدداق كم ارااحدد

( مددق اةددل المطالبدد  بددالعر  االيرا دد  1848بعددد و دداة محمددد لددان  ددام 

, اال اق الادددددر األ  ددددم اميددددر كبيددددر تمكددددق مددددق القضددددام   دددد  هددددذن 

الحركدد  ولددم يتسدداهل مط قددا  مدد   الددد الحركدد  وولديدده و دددد مددق اتبا دده 

بعدددد  الم ت دددروكددداق مدددق (.1850يسددداق 30ةميعدددا   ددد   بإ ددددام م,  دددامر 

 دددد  اراسدددداق اق يتوةدددده الدددد  ت  دددديم امددددور الددددب د اسددددتقرار االوضددددا  

اذ اسددتحد ا اضددطراباا يددزد  دد   ,تددأت  كمددا يلددت  لكددق ال ددرو  لددم 
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( التددددددد  الدددددددع ت ا الحركددددددد  ال ا يددددددد  ل بابيددددددد  ذاا 1850ربيددددددد   دددددددام 

 د , الدي يددد  المتبعددد  داادددل الدددبالمتعارضددد  مددد  االتةاهددداا االتةاهددداا 

التعددداليم  قدددد وةدددد  اادددر الدددديق لدددان واميدددر كبيدددر  هسدددي ما امدددام ا تلدددار 

لدددذل  ا تقدددد بددداق البدددابييق سيلدددع وق االرم  ,البابيددد  وزيدددادة مااطرهدددا

تحدددا ا ددددام القاةدددارييق مدددا دام البدددا    ددد   يدددد الحيددداة لدددذا  دددرر ا دامددده 

 بالحةددد  والبرهددداق , و عددد    لدددي   بدددل ا بددداا ادا تددده امدددام المدددأل ولكدددق

ن ا تددد  الحددداي ميدددرزا بدددا ر المةت دددد  اارةدددون مدددق سدددة ه وبعدددد اق اطددد

( 1850تمدددوز  9, رلدددي    مدددام الدددديق االادددولييق بقت ددده  ا ددددم يدددوم 

 ددد  تبريددددز و ددددد ولدددددا هددددذن الحاد دددد  ردود  عددددل لدددددا البددددابييق, الددددذيق 

( 1852ا 15 دددداموا بمحاولدددد   الدددد   ال تيددددال  ااددددر الددددديق لددددان  دددد  

ةددددراماا  ااددددر الددددديق لددددان تةددددان ممددددا ا عكسددددا   دددد  تاددددر اا وا

                           البددددددددددابييق , الددددددددددذيق تلددددددددددتا اواددددددددددال م و ددددددددددر القسددددددددددم االكبددددددددددر

 ( 148)م  م ااري ايراق .

لرلدددوة اق ت دددام  حالددد  الهسددداد االداري  ددد  الع دددد القاةددداري وا تلدددار ا  

  بلدددكل مريددد  بددديق م تسدددب  الدددب ط االيرا ددد   اطبددد  د ددد  باتةدددان الدددا 

بدددل و ددد  م سسددداا  لدددي  بددديق مدددو ه  الدددب ط ا هسددد م حسددد ,الهوضددد  

 الدددد  الحددددد الددددذي كدددداق  يدددده الدولدددد  الرسددددمي  وضدددديا  حقددددو  االاددددريق 

  اادددر الدددديق لدددان ال يتدددردد مط قدددا  حتددد   ددد  مادددادرة امدددوال االمدددواا

 واق كا ددا ل ددم ور دد  احيددام بغددم ال  ددر  مددا يرتكبدده مددق ةددرالم ي دددا

 هسددد م اممدددا ا قدددد الحكدددام القاةدددار ل دددا الةبددديق بحدددد اللدددعو  االيرا يددد  , 

ب ددددا  يحته ددددوااللددددعب  الددددذي كدددداق مددددق االةدددددر ب ددددم اق  التأييددددد ا دددددة 

 ( 149)لاه م ويو هوها لاالح م .

الحكددم المط ددد  بأسدد و كدداق  ااددر الددديق لددان اك ددر ايما ددا مددق  يددرن   

الددد  الحدددد الدددذي اتةددده  يددده  حدددو اال هدددراد بالسددد ط  ك يدددا  واال غمدددا   ددد  

يددده والتادددر  بكدددل ادددغيرة وكبيدددرة لالبدددذخ واالسدددرا  واالسدددتبداد بر

 دد  مم كتدده و ددد مددا يح ددو لدده , االمددر الددذي ا عدددما  يدده حالدد  الت سدديد 

المط ددددو  بي دددده وبدددديق وزرالدددده, و  ددددا حالدددد  االاددددت   بي  مددددا  دددد  

وا مددددا بسدددب   هدددداذ ك مددد  اللددددان  اآلرامال  دددر ال بسددددب  اتهدددا   وة ددداا
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وتسددد طه , وايدددر مدددا يم دددل ذلددد  اةتما ددداا مة ددد  الدددوزرام التددد  لدددم 

  (150)تعد اك ر مق اذ اق ل زواا اللان ور باته .

اك دددر  سدددوة  ومدددق الةددددير بالدددذكر اق  اادددر الدددديق لدددان سددد     ةدددا    

يددراق, االتبددذ والت بددا   دد   دد  السدد واا التدد  ت ددا ازمدد  امتيدداز  وتادد با  

 بدددداق ذلدددد  سدددديو ر لدددده ولعرلدددده الحمايدددد  الكا يدددد  ,  قددددد او دددد  معتقدددددا  

 مةددداالا التةديدددد واالاددد   وم ددد  توسدددي  وتطدددوير "دار اله دددوق" ولدددم

يكتدددددرد ك يدددددرا    ددددددما  دددددام ةمددددد  مدددددق رةدددددال الدددددديق بحدددددر  احددددددا 

 ااادددا   الم سسددداا التع يميددد  الحدي ددد   ددد  ط دددراق , وااددددر مرسدددوما  

 دددا وق" ادددارةتيق   ددد  القدددا وق, "مدددق ادددحيهت "ااتر" و يددده كدددل   دددد  

وم ددد  ادادددال الادددح  و لدددر اي مقددداالا  دددق العدددالم الادددارة  , وم ددد  

 ارسدددال البع ددداا الع ميددد  الددد  الاددداري الددد  الحدددد الدددذي م ددد   يددده حتددد 

بادددددراح  " ا ددددده يريدددددد وزرام ال  م كددددددا   ا اربددددده مدددددق زيدددددارة اوربدددددا

 ددددق  "  ضدددد      ل ا دددد لام ر بروكسددددل مدي دددد  ايعر ددددوق مددددا اذا كا دددد

العددددداواا والم ا سدددداا بدددديق المةمو دددداا  وتددددأةي لةددددومن الدددد  تحريدددد  

المات هددد  وبلددددكل اددددار العلددددالري  م  دددا , ممددددا هددددددا ت دددد  السياسدددد  

سددددهي   الدولدددد  ك  ددددا  دددد  بحددددر مددددق الكددددوارد. االمددددر بددددإ را  الهرديدددد  

الدددددددذي و دددددددر الهراددددددد  الم اسدددددددب  ل معارضددددددد  االيرا يددددددد  ال تيالددددددده 

 (151)(.1896 ام 
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 المبحث الخامس

اياااااران فاااااي عهااااادي ممفااااار الااااادين شااااااه ومحماااااد علاااااي شااااااه 

(1896-1909 ) 

 : االوضاع العامة في ايران اوالً 

( واسددددتمر حتدددد  1896واددددل م هددددر الددددديق لددددان الدددد  السدددد ط   ددددام   

وكددداق اللدددان الةديدددد يعدددا   مدددق مدددرم مدددزمق وضدددعي   (,1907 دددام 

والو دددو  بوةددده ط بددداا المحيطددديق  ددد  اال  ددد   ددد  اتاددداذ القدددراراا 

 ( 152)بب طه .

د  دددق الم دددذاا امضددد  م هدددر الدددديق لدددان لدددبابه  ددد  الكسدددل والبحددد  

  مدددا تدددول  العدددر  لدددم ي  دددر اي مة دددود او  ,  ددددما كددداق  ددد  تبريدددز

  اهتمدددام اددداد  بم دددام الدولددد  . و دددد ك هدددا رح تددده الددد  اوربدددا , بحةددد

لدددذا وااويددد    ددد  الددددوام . العددد ي , مبدددالذ طال ددد  تركدددا ازي ددد  الدولددد  

ز , وترتددد    ددد  ذلددد  تعزيدددالددد  اال تدددرام مدددق روسددديا وبريطا يدددا ألةددد

 هوذهمدددا  ددد  ايدددراق . و دددد لددد د   ددددن احدددد ابدددرز االحدددداد  ددد  تددداريخ 

  دد   ايددراق و ع دد  بددذل  ال ددورة الدسددتوري  التدد  اةبرتدده   دد  الموا قدد 

ا امدددددد  حكددددددم دسددددددتوري  دددددد  ايددددددراق واادددددددار اول دسددددددتور ايرا دددددد  

 (153)م( .1906كا وق االول 31   

ةدددل الدددديق لدددان تحدددديد هيلددد  الكمدددار  أل مدددق ضدددمق ا مدددال م هدددر  

يق كيددد قدددام بتوسدددي  سددديطرة الب ةي تحسددديق الوضددد  المدددال   ددد  ايدددراق ,

ل كمدددار   ةوزيددد   ددداو  مدددديرا    ددد  الكمدددار  و ددديق احددددهم المسدددم  

, و دددد واة دددا بدددرام   ددداو  الاددد   رسدددوم االرم ا تدددرام ك يدددر 

  االراضددد  ,  ضددد   دددق ا تدددرام مةمو ددد  مدددق التةدددار مدددق اادددحا

    يددده  اهيددد   دددق اق االيدددرا ييق كدددا وا ي  دددروق الددد  الب ةيكيددديق   ددد

ا  دددددم اداة بيدددددد الدددددرو  بدددددالر م مدددددق اق  لددددداطات م ادا الددددد  تحسدددددق 

 ( 154)الوض  المال     ايراق.
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د عدددا  باه ددد ك هدددا رحددد ا اللدددان الددد  اوربدددا ازي ددد  الدولددد  مبدددالذ   

 ب دددا الددد  العةدددز  ددد  الو دددا الدددذي كددداق  يددده رةددداالا الدددب ط االيرا ددد 

لددددم يحادددد وا   ددددد   اإليددددرا ييقيكدسددددوق االمددددوال, مدددد  اق المددددو هيق 

 تحولدددا  , ل دددذا احتاةدددا الدولددد  الددد  ك يدددر مدددق القدددروم التددد مرتبدددات م

ما   وهامدددد  ل تغ غددددل االسددددتعماري دااددددل الددددب د ,  قددددديددددالدددد  اداة حقيق

القدددددروم كددددداق اول دددددا القدددددرم الروسددددد   دددددام  روسددددديا س سددددد   مدددددق

د ميق  هقددداا سدددهر اللدددان اددداري الدددب أ( لتددد1902( وال دددا    دددام 1900 

( 1902, وطالدددد  الددددرو  بمعاهدددددة كمركيدددد  ةديدددددة تددددم تو يع ددددا  ددددام 

مددددق  يمدددد   (%5احتسددددبا بموةب ددددا تعر دددد  البضددددال  الروسددددي  ب سددددب   

 (155)    البضال  االارا. آ ذا البضا   والمطبق  

و دد    ددد م هددر الددديق لددان حاددل البريطددا يوق   دد  مددا يمكددق  دددن   

( حادددل احدددد 1901ايدددار 28 هددد    اهدددم وااطدددر امتيددداز  ددد  ايدددراق .

 وهدددو ولددديم  دددوك  دارسددد    ددد  امتيددداز  هطددد   ددد  البريطدددا ييقالر ايدددا 

ميددددل مربدددد ( وكدددداق 500,000ايددددراق . و طدددد  هددددذ االمتيدددداز مسدددداح  

 ددق الدد هط  دد  ايددراق بموةدد   ت قيدد  م يدداا  بدددلاسدد  ( و ددد 60امدددن 

( . وتددددم اكتلددددا  الدددد هط بكميدددداا 1902االمتيدددداز المددددذكور  دددد  سدددد    

 –بعددددد ذلدددد  لددددرك  الدددد هط اال ك يزيدددد   وتأسسددددا( 1908تةاريدددد  سدددد   

 ( 156)م يوق ة يه استرلي  (.2 درن  برلسمال( 1909الهارسي     

دي  ادا الددد  تهدددا م السددد بياا اال تادددا لألةا ددد اق ا قيددداد اللدددان الع  ددد    

والسياسدددي , وسدددا د  ددد  تادددعيد  لددداطاا المعارضددد  ل حكومددد  ,  اددد ل 

ا  دد  ط دددراق وتبريددز ومددددق ايرا يددد  ( , تلدددك 1906-1899السدد واا  

ااددرا ةمعيدداا واحددزا  سددري   امددا بتوزيدد  بيا دداا معاديدد  ل حكومدد  

  كاق    مقدمت ا كا ا توز  لي  , أل  ا  ر ا بـ"البيا اا ال ي ي "

 (.1889 ام   تأسساالت   ةمعي  االاوة "ا ةمق ااوا" /1

( 1902ةمعيدددد  التر دددد  االسدددد م " حددددوزة تر دددد  اسدددد م "  ددددام   /2

    ط راق.
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(  دددد  1903زاد مددددرداق"  ددددام آ"ا ةمددددق  ةمعيدددد  الرةددددال االحددددرار /3

 ط راق.

 (    ط رق .1904 ام "" ا ةمق ماه  الةمعي  السري  /4

 ( .1905تبريز الوط ي " ا ةمق م   تبريز"  ام  ةمعي  /5

 (. 1906الرابط  اال سا ي  "ةام  ادميا"  ام  /6

د دددددا ت ددددد  الةمعيددددداا  ددددد  برامة دددددا الددددد  االاددددد حاا السياسدددددي  

مددددا  واالةتما يدددد  واال تاددددادي  ومحاربدددد  االمتيددددازاا االة بيدددد  . وهددددذا

يدددددلل باددددراح    دددد  وةددددود تطددددور وو دددد  سياسدددد  و كددددري ايرا دددد  

ضددد  هد ددده ال  دددوم بدددالب د والدددتا ر مدددق ال  دددام القاةددداري الدددذي وا

 دددق طريدددد  آ دددذا   ددد  اددددور االيدددرا ييق  ةا مدددا   كددداق يم دددل كابوسدددا  

 (157.)ال ورة

 ً  : الثورة الدستورية ثانيا

  اق مسددداول الحكدددم القاةددداري وتدددذمر االيدددرا ييق مدددق تددددهور االوضدددا  

 السياسدددددي  واال تادددددادي  واالةتما يددددد   ددددد    دددددد االسدددددرة القاةاريددددد  ,

 امدددا    الهكدددر االوربددد    ددد  الم قهددديق االيدددرا ييق  دددد ا دددد لدددعورا   وتدددأ ير

 ( 158)بالحاة     ايراق ال    ام دستوري .

, وماان خاارى غياار مباشاارة وللثااورة الدسااتورية اسااباي مباشاارة وا

 اهم االسباي غير المباشرة : 

  دددور  دددواة  لددد  م قهددد   ددد  ايدددراق , وكا دددا هدددذن الهلددد  مدددق اادددول  /1

اةتما يدددد  متباي دددد  , وتمتعددددا ب هددددوذ كبيددددر وااادددد   دددد  المدددددق. و ددددد 

هدددذن الهلددد  بدرةددد  كبيدددرة بالحضدددارة االوربيددد  الحدي ددد  , ال سددديما  تدددأ را

اال كددددار والدددد  م السياسددددي  الدسددددتوري  م  ددددا . ولددددم يقتاددددر دور هددددذن 

 م مددا   الهلدد    دد   لددر ت دد  اال كددار  دد  ايددراق حسدد  بددل ا  ددا ادا دورا  

ومقاومدددد  االسددددتبداد القاةدددداري وا امدددد   باإلادددد   دددد  حركدددد  المطالبدددد  

يدددراق. وبدددرز  ددددد مدددق هددد الم الم قهددديق  ددد  هدددذا حكدددم دسدددتوري  ددد  ا
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( ومحمدددددد اددددداق 1878-1812المةدددددال ومددددد  م   دددددت    ددددد  اا ددددددو  

( ويوسددددددددددد  مستلدددددددددددار الدولددددددددددد  1880-1809مةدددددددددددد الم ددددددددددد   

                 ( وميددددددددرزا مددددددددا لكددددددددم ادددددددداق  ددددددددا م الدولدددددددد 1895التبريددددددددزي ا

 (159)(.1911-1834 ( و بد الرحيم طالبو 1833-1908 

االيرا يدددد  التدددد  د ددددا الدددد  االادددد   وا ترحددددا   ددددور الاددددح   /2

 دد   يمكددق مددق ا ل ددا تغييددر اال  مدد  السياسددي  والسددير اسددالي  ةديدددة 

 يحسددق حالددد  ايددراق ويحررهدددا مدددق طريددد التقويددد  الذاتيدد    ددد   حددو  دددد

"ااتدددددر" التددددد   السددددديطرة االة بيددددد  . ومدددددق ابدددددرز الادددددح  ال ةمددددد 

 ددددا وق    "(, واددددحيه1876ادددددرا  دددد  اسددددط بول م ددددذ بدايدددد   ددددام  

(, وادددددحيه  "حكمدددددا"  ددددد  1 890التددددد  اددددددرا  ددددد  ل ددددددق  دددددام 

(. و  دددد  1893"حبددددل المتدددديق"  دددد  ك كتددددا  ددددام  القدددداهرة , واددددحيه 

ت ددد  الادددح  مدددق داددددول  لدددر م مدددق محددداوالا م دددو  القاةدددار م ددد ا

ايددددددراق وارهددددددا   رال ددددددا , اال ا  ددددددا تسددددددربا الدددددد  الددددددب د بطددددددر  

 (160)مات ه .

المعدددددددرو  ةمدددددددال الدددددددديق اال غدددددددا    دور الماددددددد   االسددددددد م   /3
(,  قددددددددد د ددددددددان  ااددددددددر الددددددددديق لددددددددان الدددددددد  ايددددددددراق 1838-1897 

م( بعددددددد اق ذا  ادددددديته بواددددددهه كاتبددددددا  اددددددحهيا  1886-1885 ددددددام 
 دددديرا , ولك ددده اادددذ يتحددددد  دددق االاددد   ومحاربددد  االسدددتبداد  ا ق ددد  

اال غددا    دد  السددهر الدد  اوربددا بعددد اربعدد  الدد ر .    يدده اللددان  اسددتأذ ه
يوةدده  ل(  عدداد اال غددا   وبددد1889د ددان اللددان  ا يدد  الدد  ايددراق  ددام  ددم 

ال ددددا   حددددو حدددد  الحريدددد  ويباددددرهم بهسدددداد اللددددان وتاريبدددده ل ددددب د 
وتبديددددددد اموال ددددددا .  ابعددددددد مددددددرة ااددددددرا مددددددق ايددددددراق الدددددد  العددددددرا  

. ومدددق العدددرا  ذهددد  اال غدددا   الددد  ل ددددق حيدددد واادددل ( 1891 دددام 
الحكدددددم القاةددددداري . اق    ددددد   لدددددديدا   لدددددر مقددددداالا تتضدددددمق هةومدددددا  

مسددداهم  اال غدددا   ال تكمدددق  ددد  تو يددد  االيدددرا ييق وم اةمددد  االسدددتبداد 
بددل االهددم مددق ذلدد  , الدددور الددذي ادان اال غددا    دد  التقريدد   ,القاةدداري

لدسددددتوري  بدددديق الم قهدددديق ذوي التوةدددده الغربدددد  الددددذيق تب ددددوا اال كددددار ا
 حيويددددا   ا  امدددر وبددديق رةدددال الدددديق . وكددداق التعدددداوق بددديق هددداتيق الهلتددديق

إل امددد    دددام حكدددم , الق د دددم رةدددال الدددديق إل  دددام االسدددتبداد القاةددداري
مدددددق  دسدددددتوري  ددددد  ايدددددراق كددددداق يضدددددمق تأييدددددد  لددددداا واسدددددع  ةددددددا  
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             دددددد  المةتمدددددد االيددددددرا ييق لددددددذل  بحكددددددم دور و هددددددوذ رةددددددال الددددددديق 
  (161)االيرا   .

ل سدددد ط   معارضدددد  التةددددار وذوو الم ددددق المات هدددد  وبعددددم الع مددددام /4
اسددددي  القاةاريدددد  , الددددذيق كا ددددا ل ددددم درايدددد  بالت ميدددد  اال تاددددادي  والسي

والع ميددد   ددد  الغدددر  هدددم السدددابقوق  ددد  هدددذا المةدددال ,  قدددد كددداق بعدددم 
 إليدددراق مدددق   مدددام الدددديق يلدددعروق بددداق الددد مط الغربددد  يم دددل ت ديددددا  

واالسددددد م , لدددددذل  كدددددا وا متادددددو يق مدددددق تةددددداوز السددددد ط  وبالتدددددال  
كا دددا  يددداديق التربيددد  والتع ددديم والقدددوا يق اللدددر ي  التددد سددديطرت ا   ددد  م

لتق دددددير  هدددددوذ واددددد حياا  تأييددددددا    ا تهضدددددواااضدددددع  لسددددديطرت م , 
ق الحكومدددد  االيرا يدددد  وا   ددددوا معارضددددت م لقيام ددددا ببيدددد   ددددرواا ايددددرا
 يددد  الددد  االةا ددد  , ومدددق الةددددير بالدددذكر اق الحادددا   اللدددر ي  والقا و

ار ل دددم  , وارتبددداط م مددد  طبقددداا التةددد لددداا اللدددع   وتأييددددل ع مدددام , 
والسدددو  ادا الددد  اق ي  دددر بعدددم مدددق د ددداة االاددد    يدددر الددددي ييق 

 ددد  ال ضدددال ضدددد ال هدددوذ  الددد    مدددام الدددديق كطدددر   دددا   ل تحددداد معددده
ولددددم يكددددق مددددق الغرابدددد  اق يحمددددل ت حددددم الماددددال   لألةا دددد المت ددددام  

ل  م ددددل السياسددددي  بدددديق التةددددار و  مددددام الددددديق لحمايدددد  ماددددالحه , لددددذ
البددددازار "السددددو " لولدددد  التحددددر  السياسدددد   دددد  االحددددداد االيرا يدددد  

 ( 162). آ ذا 
دور الةاليدددداا االيرا يدددد   دددد  الادددداري  دددد   قددددل اابددددار التطددددوراا  /5

م دددذ والحركددداا وال دددوراا الدسدددتوري   ددد  الدددب د التددد  يقيمدددوق  ي دددا .  
م تاددد  القدددرق التاسددد   لدددر كا دددا ه دددا  ةاليددداا تةاريددد  ايرا يددد   ددد  
 كراتلدددد  وبمبدددداي وك كتددددا  دددد  ال  ددددد , وكابددددل وهددددراة  دددد  ا غا سددددتاق ,
ومدددرو وبادددارا وسدددمر  د وطلدددق د وبددداكو  ددد  م ددداطد اسددديا الوسدددط  , 
وكددددذل   دددد  م دددداطد بحددددر  ددددزويق , وبغددددداد واسددددط بول والقدددداهرة  دددد  

التددد   و ضددد   دددق الةاليددداا التةاريددد   ددداق االزمددد  (163)الدولددد  الع ما يددد  .
را ييق  دددد  ب دهددددم ةددددرام  ددددت  م ددددو  القاةددددار االيددددواة ددددا الحددددر ييق 

ابدددددوا  الدددددب د امدددددام السددددد   والم تةددددداا االوربيددددد  وتددددددهور اال تددددداي 
الدددد   الحر دددد , د دددد  االال  مدددد  م , وباددددورة ااادددد  مددددق اذربيةدددداق,

 التوةددده الددد  روسددديا الب دددد المةددداور ل عمدددل  ددد  حقدددول  هدددط بددداكو و يدددر
ا وا كدددرا ييق الدددذيق العمدددال االيددد ددددد ذلددد  وطبقدددا  لدددبعم التقدددديراا  ددداق 

( 200,000يعبددددروق الحدددددود الدددد  روسدددديا ل عمددددل ه ددددا  ياددددل الدددد  
. واددددد ل وةدددددودهم ه دددددا  سددددد حا الهراددددد  ل دددددم ل حتكدددددا   سددددد ويا  

 ( 164)بالحركاا السياسي  وال وري     روسيا.
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( مدددق العوامدددل المددد  رة 1905ال دددورة الدسدددتوري   ددد  روسددديا  دددام  /6
 لددوزيرايددراق . وممددا لدده داللتدده ارسددال ا دد   يددام ال ددورة الدسددتوري   دد  

البريطددددا   المهددددوم  دددد  ط ددددراق سددددبر   رايدددد  رسددددال  الدددد  وزيددددر 
( حدددول التلدددابه الكبيدددر بددديق 1907ايدددار23اارةيتددده ادوارد  دددراي  ددد  

 ( 165)ال ورتيق الدستوريتيق الروسي  وااليرا ي  .
 ا  ميددددددا   ادا المسدددددداةد والو ددددددا  دااددددددل المدددددددق االيرا يدددددد  دورا   /7

  ددد   م يددد  االتادددال بددديق االطدددرا  المات هددد  التددد  تر دددو الددد  حا  واضددد
ق التغييددددر وتدددد ه  الحريدددد   دددد  ايددددراق , ال سدددديما واق طا دددد  االيددددرا يي

رام م   ددد  العقيددددة االسددد مي  واحتددد ووالل دددم لع مدددام الدددديق كددداق مب يدددا  
ل مةت ددددديق مدددد  م, ممددددا لددددكل  قطدددد  ا طدددد   م مدددد  لتحقيددددد االهدددددا  

  ددد  ا  اساسدددي الدي يددد  االيرا يددد  التددد  ادا دورا   المرسدددوم  لددددا الم سسددد 
 (166)االحداد االيرا ي   لي  وا  ام ال ورة الدستوري .

والةمعيدددددداا السددددددري  والع  يدددددد  االيرا يدددددد  اسددددددبا   لألحددددددزا كدددددداق /8
لتددد  تم  دددا  ددد  مطالب دددا امتباي ددد  لعددددم ارتياح دددا ومعارضدددت ا ل حكومددد  

هرديدددد  والعامدددد  , طدددد   الحريدددداا اللددددم ا ضددددماق حددددد اال تاددددا , وا
اا العمددددل ب مدددداق سددددا وتحديددددد  وتوزيدددد  االراضدددد    دددد  اله حدددديق,

سدددا اا  ددد  العمدددل , وتوزيددد  الضدددرال  بلدددكل  دددادل ي سدددةم مددد  دادددل 
ام الهددددرد وامكا ياتدددده ,  ضدددد   ددددق العمددددل ب  ددددام التع دددديم المةددددا   العدددد

 (167)لمات   المراحل الدراسي .

 :السبي المباشر للثورة 
( , ولدددم يكدددق ذلددد  1905احدددداد ال دددورة الدسدددتوري   ددد  سددد    بددددلا  

  ازمددد  ا تاددداديمدددق  بيدددل الماددداد   ,  قدددد واة دددا ايدددراق  ددد  بددددايت ا 
ارتهددددا  اسددددعار المددددواد الغذاليدددد  االساسددددي  ادددد ل  م اهرهدددداكدددداق مددددق 

االلدددد ر ال   دددد  االولدددد  مددددق ت دددد  السدددد   حيددددد ارتهدددد  سددددعر السددددكر 
ط ددددراق وتبريددددز ورلددددا ( دددد  %90( والح طدددد  ب سددددب  %33ب سددددب  

ت ددددد  االزمددددد   دددددق موسدددددم الحاددددداد السددددد م   لدددددأاوملددددد د . و دددددد 
واال قطددددا  المهدددداةل  دددد  تةددددارة الم دددداطد اللددددمالي  مددددق ايددددراق مدددد  
 -روسددددديا بسدددددب  ا تلدددددار وبدددددام الكدددددوليرا و لدددددو  الحدددددر  الروسدددددي  

ت ددددددد  االزمددددددد  ا ددددددددام  وطدددددددأة(. وزاد مدددددددق 1905-1904اليابا يددددددد   
   اهضددددا ايرادات ددددا الكمركيدددد  و لدددد ا  ددددالحكومدددد  االيرا يدددد  , التدددد  ا

ةديدددددة ,   دددد  زيددددادة الضددددرال    دددد  التةددددار  اارةيدددد  قددددد  ددددروم 
 (168)ا ادة الديوق ال  الدال يق المح ييق. وتأةيلالمح ييق 
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وممددددا  ةددددل  دددد  ا دددددال  ال ددددورة الدسددددتوري  تاددددا د الادددد   بدددديق   
ر دا  مددام الددديق واتبددا  اللددياي   دد  مدي دد  كرمدداق, ممددا اسددهر  ددق اادد

م سدددطوة اللددديايق   ددد  المسددد ميق ,  تدددوا مدددق لددددق   مدددام الدددديق تحدددر
ا االمدددر الدددذي ادا الددد  تدددوتر الع  ددد  بددديق الطدددر يق, ا قبت دددا ادددداما
دود   يهدد  را  ضدددحيت ا ك يدددر مددق اتبدددا  الةدددا بيق , وهددذا بددددورن ولدددد ر

واتدددده   دددد  الهددددور الدددد  مكدددداق  عددددل لدددددا حدددداكم المدي دددد  الددددذي ارسددددل  
سدددد م الميددددرزا لمددددق رةددددال الددددديق و  دددد  ر ضددددا  , و ا دددد  بعاالحددددداد

محمدددد رضدددا بالة دددد , ومدددق  دددم ابعددددن الددد  مدي ددد  ر سددد ةاق ممدددا  دددد 
المو ددد    ددد   تدددأزماها ددد  ادددريح  لرةدددال الدددديق  ددد  كرمددداق , لدددذل  

ام الددد  االطاحددد  بدددرلي  الدددوزر ود دددا رةدددال الدددديق    دددا   ا رهدددا ك يدددرا  
حدددددداكم االوامددددددر ل بإ طددددددام دددددديق الدولدددددد  بواددددددهه السددددددب  الددددددرلي  

 (169)المدي  .

 احداث الثورة وتطوراتها 
( ا ددددما الحكومددد    ددد  معا بددد  بعدددم التةدددار 1905 ددد  كدددا وق االول 

بحةددد  ر ع دددم اسدددعار السدددكر .  قامدددا مةمو ددد  مدددق التةدددار باال تادددام 
"مسدددةدي لدددان" وا  دددم الدددي م ه دددا  "بسدددا"  ددد  مسدددةد ط دددراق الكبيدددر 

طباطبدددال  والسددديد  ددددد مدددق كبدددار رةدددال الدددديق ومددد  م السددديد محمدددد ال
ه  بدددد ف الب ب دددا   . وبعدددد اادددراة م مدددق مسدددةد ط دددراق الكبيدددر توةددد
            المعتادددددددموق الددددددد  مسدددددددةد اادددددددر ة دددددددو  ط دددددددراق وهدددددددو مسدددددددةد

الددددي م ه ددددا  م لدددد  ااددددروق وتةددددار وحر يددددوق  الع دددديم "وا  ددددم" بددددد 
و يددددرهم . وتقدددددم المعتاددددموق بعدددددة مطالدددد  الدددد  اللددددان وهدددد  طددددرد 
مدددددير الكمددددار  الب ةيكدددد  ةوزيدددد   دددداو , و ددددزل رلددددي  الددددوزرام 
 دددديق الدولدددد , وا ددددادة الددددديوق التدددد  ا ترضددددت ا الحكومدددد  مددددق التةددددار 

  دار  دالددددد  " دالددددد  اا ددددد ". و دددددد ا ت ددددد وتأسدددددي وتطبيدددددد اللدددددريع  
 (   ددددما و دددد م هدددر الدددديق لدددان1906اال تادددام  ددد  كدددا وق ال دددا    
 ( 170)باالستةاب  لمطالي  المعتاميق .

 تراةددد  م هدددر الدددديق لدددان  دددق ت هيدددذ اي مدددق المطالددد  المدددذكورة بعدددد  
زم االوضدددا  مدددق ةديدددد عدددم الو دددا , وهدددذا مدددا د ددد  باتةدددان تدددأمضددد  ب

م تقتاددددر   دددد   دددد  ايددددراق, وتزايددددد حالدددد  االسددددتيام والتددددذمر التدددد  لدددد
 (171)ط راق حس  , بل لم ا ا    المقاطعاا االيرا ي .

(. وادا الاددددام 1906االحتةاةددداا ضدددد الحكومددد   ددد  تمدددوز   بددددلا
ورةدددال اللدددرط  الددد  م ددداهراا ,  دددم الددد  ا تاددداميق  بددديق المحتةددديق

والب ب ددددا   و يددددرهم مددددق رةددددال كبيددددريق .  قددددد ا سددددح  الطباطبددددال  



66 
 

 ددددم  الهقدددده و ددددوال  م الدددد  مدي دددد  ( مددددق طدددد  2000الددددديق وحددددوال  
حيددددد ا تاددددموا ه ددددا  , وا   ددددوا اق العااددددم  سددددتبق  بدددددوق ارلدددداد 
دي ددد , وبالتدددال  بددددوق  عاليددداا دي يددد  ومعدددام ا لدددر ي  الددد  اق ي هدددذ 

اما اال تادددددام ال دددددا    قدددددد  دددددام بددددده التةدددددار اللدددددان و دددددودن السدددددابق .
( 14000(و 12000بدددديق والحر يددددوق  دددد  المقددددام االول , اذ التةددددا مددددا 

لددددار مددددق هدددد الم الدددد  حدددددالد المهوضددددي  البريطا يدددد   دددد  ط ددددراق 
وا بددددذل  ال لدددداط اال تاددددادي  ددد  العااددددم  , وكددددرر المعتاددددموق ولددد   

اادددر  م مدددا   الم قهددديق , مط بدددا   بتدددأ يرمطددداليب م السدددابق  واضدددا وا الي دددا , 
وهدددو دسدددتور ل دددب د . و دددد ر دددم الدددب ط هدددذن المطاليددد   ددد  البدايددد  

"مةمو دددد  او دددد   ت ددددم المعتاددددميق  دددد  السددددهارة البريطا يدددد  بددددا  موا
مددداةوريق لبريطا يدددا". ولكدددق اسدددتمرار االضدددرا  العدددام  ددد  ط دددراق , 
 وورود سدددديل مددددق البر يدددداا مددددق مات دددد  المقاطعدددداا االيرا يدددد  د مددددا  

 بإرسددددالل معتاددددميق ومطددددالب م , وبر يدددداا مددددق بدددداكو وته ددددي  ت دددددد 
ي , ا قسددددام الحكومدددد   دددد  الددددرللعااددددم  , ومتطددددو يق مسدددد حيق الدددد  ا

ةعددل اللددان يددذ ق تدددريةيا  .  قددد  ددزل  دديق الدولدد  مددق م ادد  رلاسدد  
م دددده ملددددير الدولدددد  وهددددو مو دددد   ددددديم ذو ارام  الددددوزرام و دددديق بدددددال  

( وا دددد  يدده   ددد  1906ا 5" رمددداق"  دد   ليبراليدد   ددم ااددددر مرسددوما  
سددددق دسددددتور ل ددددب د وا ت ددددا بددددذل   م يدددداا اال تاددددام  دددد   ددددم و دددد  

 (172)الد المهوضي  البريطا ي  بط راق.حد
اادددد حاا لددددام    بددددإةرام(  1906ا 5و ددددد اللددددان  دددد  مرسددددوم    

سدد  الر يدد  وسدد مت ا ومددق اةددل تقويدد  تما طمأ ي دد  دد  الددب د مددق اةددل 
  م سسددداا الدولددد . و يمدددا يتع دددد بدددالحكم الدسدددتوري الدددار المرسدددوم الددد

حاةدد  ايددراق الدد  مة ددد  م تادد  مددق مم  ددد  اللددع  , وحدددد المرسدددوم 
ق, مدددق لددده حدددد اال تادددا  وهدددم االمدددرام , االسدددرة القاةاريددد , المةت ددددي

حددددد اللدددان مكدددداق التةدددار واادددحا  الحدددر . كمدددا  المددد  , اال يددداق,
 (173)اةرام اال تااباا بط راق.

( 1906تلددددريق ال ددددا  7تددددم ا تتددددا  مة دددد  اللددددورا الددددوط    دددد    
وا لدددغل ال ددددوا   يمدددا بعددددد بسدددق و يقدددد  القدددوا يق االساسددددي  الدسددددتور ( 
الددددذي حدددددد ادددد حياا الةمعيدددد  االيرا يدددد  واددددوتوا   ي ددددا , و دددددما 

كددددا وق 30يددددوم الدددد  م هددددر الددددديق لددددان الددددذي ادددداد  بدددددورن   ي ددددا 
حالددد  مرضدددي  لدددم ( ددد  الو دددا الدددذي كددداق يعدددا    يددده مدددق 1906االول

و ددددد ضددددمق  ,(1907كددددا وق ال ددددا   8بتدددداريخ  اذ تددددو    تم  ددده طددددوي   
لة ددد  اماسدددي   تدددألي بعدددد اق  دددر   ددد   الدسدددتور مادددال  رةدددال الدددديق
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  يددددا مددددق المةت ددددديق م مت ددددا ال  ددددر  دددد  كددددل تلددددري  ةديددددد يادددددرن 
اق يتادددددذ الاددددديغ  ال  اليددددد  ل تادددددويا   يددددده المة ددددد  االيرا ددددد   بدددددل 

 (174)بااور مطابقته م  االحكام اللر ي  واالس م .
 ددددر الدسددددتور االيرا دددد    دددد  ا امدددد    ددددام حكددددم برلمددددا    دددد  الددددب د 
 اساسدده مة دد  ال ددوا  , وحدددد الدسددتور مدددة ا عقدداد كددل مة دد  بسدد تيق

ديل مة ددد  ال ددوا  الماددداد     ددد  او ر دددم او تعددد .و ددد مددد   الدسدددتور
ةميدددد  القددددوا يق واالمتيددددازاا والقددددروم وميزا يدددد  الدولدددد  وااددددبحا 
ا الدددوزارة مسددد ول  امدددام المة ددد  . لكدددق الدسدددتور مددد   اللدددان  ددد  الو ددد

يددددا ل دولدددد , وم  ددددا القيددددادة الع  ا م مدددد  بوادددده  رليسددددا  زا هسدددده امتيددددا
 ادددد  ا ضددددام المة دددد  اال  دددد   دددد  ل قددددواا المسدددد ح  وحددددد تعيدددديق 

           ( 60مددددددق  يتددددددأل تقددددددرر اق وخ الددددددذي , اي مة دددددد  اللدددددديقاالبرلمدددددد
 ( 175).  ضوا  

 محمد علي شاه والثورة الدستورية 
تدددددول  الحكدددددم بعدددددد و ددددداة م هدددددر الدددددديق لدددددان اب ددددده محمدددددد   ددددد     

الةسدددام , كددداق اهم دددا  باألحدددداد (  كددداق   ددددن م يلدددا  1909-1907لدددان 
   اسدددتاها ه بكدددل مطالددد الا  ددداا بي ددده وبددديق المة ددد  االيرا ددد  بسدددب

 م بعدددددم د ددددوت م لحضددددور حه دددد  , الدددد  الحددددد الددددذي تةدددداه الدسددددتورييق
(, واادددر   ددد  ممارسددد   هدددوذن 1907كدددا وق ال دددا    20يدددوم  تتويةددده

(  ددددام ميددددرزا 1907المط ددددد  دددد  ادارة لدددد وق الدولدددد  , و دددد   يسدددداق  
  ددددد  اادددددغر اددددداق , امددددديق السددددد طاق, اللاادددددي  المحا  ددددد  و يدددددر 

 ( 176)رلاس  الحكوم . , لتول اإليرا ييقالمر و   ي ا لدا 
(, 1906-1905ل  ضدددال ابددداق ال دددورة  كا دددا مدي ددد  ط دددراق مسدددرحا    

( التددد   مدددا مع دددم 1891وهددد  ب دددذا تات ددد   دددق ا تهاضددد  التبدددذ  دددام 
   ددد  الدسدددتور المحا  ددد ال ضدددال مدددق اةدددل  ل. و  ددددما بددددا حدددام ايدددراق
محمدددددد   ددددد  لدددددان والع اادددددر الرةعيددددد  ضدددددد  مددددد امرااومواة ددددد  

لمدددداق و هددددا مع ددددم المدددددق االيرا يدددد  , وبااادددد  مدددددق الدسددددتور والبر
  ط دددراق اذربيةددداق و ددد   مقددددمت ا تبريدددز , الددد  ةا ددد  الدسدددتورييق  ددد

ال تبددداراا لدددت   ددد  مقددددمت ا تهلددد   . ولدددم يددد دي الريددد  االيرا ددد  ,
ق االميددد  بددديق اله حددديق واضدددو  م لمددد   االراضددد  والز مدددام القب يدددي

ادهدددا   تددد  كا دددا  دددورة " مدي يددد " يدددذكر  ددد  ال دددورة الدسدددتوري  ال , دورا  
 ( 177)واس م  ي ا الم قهوق ورةال الديق والتةار والعمال والحر يوق.

ا ق   ةا  ال ورة الدستوري  تلكيل ةمعياا سياسي   ديددة  د  مات د    
المدق االيرا ي  كما  لطا حرك  ال لر والاحا   .  قد  هز  دد الادح  
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والمة ا الاادرة    ايراق مق سا  قط  لي  ال ورة ال  اك ر مق مالد  
ا ل االل ر العلرة الت  ت ا ا تتا  مة   ال وا  . ويمكق تادور الةدو 

مق اسمام ت   الاح  والمةد ا م دل التقددم,  آ ذا العام الذي ساد الب د 
 الحريددد , المسددداواة, الدددزمق الةديدددد, االتحددداد, اال سدددا ي , الدددوطق, الدددو  ,

 (178).الحقو 
اق  مددددو الدددددرو  الوط يددددد  االيرا يددددد  وتادددددا د المدددددد ال دددددوري اددددد ل   

  ددد   هدددو  المسدددتعمريق, وتحولدددا سددد واا ال دددورة ادادددل ر بدددا  حقيقيدددا  
ا يددا الدد  احددد العوامددل الملددةع  التدد  د عددا كددل مددق بريط ال ددورة اايددرا  

يددد  تو وروسددديا الددد  التحدددال   يمدددا بي  مدددا  ددد  المادددال  االسدددتعماري  ل 
  ددددد  اتها يددددد  ملدددددترك  بددددديق الطدددددر يق لتسدددددوي  الملدددددك ا االسددددديوي  

روسددددي  ,  دددد د م دددداطد( التدددد   سددددما ايددددراق الدددد  1907ا //31 دددد  
لددمال ايددراق ووسددط ا بمددا  دد  ذلدد  ط ددراق واادده اق واك ددر  تضددم ا

ق المددددق الكبيدددرة , وبريطا يددد  لدددم ا م ددداطد الة دددو  اللدددر   مدددق ايدددرا
مدددد   تدددديق ,  دددد  حدددديق لددددم يددددتم التلدددداورم طق, وم طقدددد  محايدددددة بدددديق ال

م يددر مدد  ق هددذن االتها يدد  , ولددم يط عددوا   دد  ب ودهددا , ك أااليددرا ييق بلدد
ام كدددا وا يلدددعروق بدددالق د لدددل  تددد دي هدددذن االتها يددد  الددد  اضدددعا  ال  ددد

بدددد م الدددرو   يح ددد الدسدددتوري وبالتدددال   دددودة االسدددتبداد الدددذي كددداق 
 ( 179)ذل  ايضا  .         مق ة   و دم ا ترام البريطا ييق     

المدددد الرةعددد  وةدددرا محددداوالا ةديددد   ا تلدددر  يددده ددد  الو دددا الدددذي   
تمكدددق ال دددوار مدددق ا تيدددال امددديق السددد طاق , ل تق يدددل مدددق مكاسددد  ال دددورة 

( كدددددذل  تعدددددرم اللدددددان  هسددددده 1907ا //31يدددددوم  رلدددددي  الدددددوزرام,
, ممددددا   ةددددا م  ددددا با ةوبدددد  (1908لددددباط  15لمحاولدددد  ا تيددددال يددددوم 

وتمكدددق  االايدددر   ددد  التمدددادي اك دددر  ددد  اةراماتددده ضدددد ال دددوارلدددة  
 دددق ( 1908حزيدددراق23بمسدددا دة لدددوام القدددواز  مدددق ت هيدددذ ا ق بددده يدددوم 

وا ددددام وتدددم ا تقدددال  طريدددد  اددد  ب ايددد  المة ددد  بالق ابدددل بعدددد ح ددده,
تقدميددد , و ددد   ك يدددر مدددق القدددادة الدددوط ييق ممدددق يحم دددوق اك دددر اال كدددار

هةمددددداا القدددددواا  وطدددددأةالو دددددا الدددددذي اضدددددعا  يددددده ط دددددراق تحدددددا 
الحكوميدددد  ,اال اق تبريددددز كا ددددا المدي دددد  الوحيدددددة التدددد  و هددددا بوةدددده 
 دددواا اللدددان ,  ددددة الددد ر, وبعدددد اق سددديطر الدددرو    ددد  تبريدددز  ددداق 

مددددوا الدددد  القددددواا  ددددوار توة ددددوا الدددد  واليدددد  كددددي ق وا  مددددق ال ك يددددرا  
وااددددذا القددددواا المتةحه دددد  بددددالتحر   حددددو  ال وريدددد  المح يدددد  ه ددددا  ,

"يهددددرم ادددداق" , و دددد  اادددده اق سددددا دا  ب يدددد  باتيددددار  بقيددددادة ط ددددراق
بدددالتحر   وبددددلوامدددق تط يدددر المدي ددد  مدددق ايددددي المسدددتبديق,  ال دددورييق
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والتحقدددددوا ب دددددوار اللدددددمال وتمك دددددوا مدددددق الدددددداول الددددد   تةدددددان ط دددددراق
 ييق ( لتددددذه  كددددل محدددداوالا البريطددددا1909تمددددوز 13العااددددم  يددددوم 

  دددد  اللددددان ادراي الريددددا  , وبعددددد    دددد  ايددددام  قددددط  لإلبقدددداموالددددرو  
محمدددد   ددد  لدددان  أتمك دددوا مدددق اسدددقاط ال  دددام السياسددد   ددد  ايدددراق ولةددد
 دددم  دددادر الددد   (180)وزوةتدده الددد  مب ددد  المهوضددي  الروسدددي   ددد  ط ددراق,

. واسددد د العدددر  القاةددداري الددد  اب ددده احمدددد  تقا دددديا   ومددد   راتبدددا  روسددديا 
وضدددد  تحددددا وادددداي  اسددددد الم دددد  احددددد ز مددددام القاةددددار  لددددان الددددذي

محمدددد   ددد  لدددان تددددبير حركددد  السدددتعادة العدددر  البدددارزيق, و دددد حددداول 
 (181)( ولك ه  لل.1911   اوسط س   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المبحث السادس
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 احمد شاه ونهاية العهد القاجاري 
 االوضاع العامة في البالد 

,  اذا كا دددا ال دددورة الدسدددتوري   دددد  ةحدددا  ددد  تحقيدددد هدددد  ا االساسددد   
د تحقددد إ  دددا لدددم م كيددد  دسدددتوري  و  دددام برلمدددا    ددد  ايدددراق  وهدددو   امددد 

. ويرةدددد   إليددددراقلدددديلا   دددد  مسددددتوا الوضدددد  اال تاددددادي المتددددردي 
 البريطددا    دد  –ذلدد  ,  دد  ةددزم م دده, الدد  اسددتمرار التدددال الروسدد  

و ددددد سددددبقا االلددددارة الدددد  اسددددتعا   ايددددراق  إليددددراقاللدددد وق الداا يدددد  
بابيدددر مدددال  امريكددد  هدددو "مور ددداق لوسدددتر" الدددذي اةبدددر   ددد  تدددر  

(, بعدددد  ددددة الددد ر مدددق وادددوله الي دددا , 1911الدددب د  ددد  اواادددر سددد   
 بسدددب  ت ديدددد الحكومددد  الروسدددي  .ومدددق ه دددا  ددداق السددد واا التددد  ا قبدددا

دددد ةددددا  ال ددددورة الدسددددتوري   ل محددددل الاددددرا  تميددددزا باددددرا  ةديددددد ح 
ييق الم كيددديق والدسدددتورييق , وهدددو الادددرا  بددديق الدددوط ييق االيدددرا بددديق 

 . ولددددم تعددددد ". المسددددال  التدددد  تددددد   ال ددددا  الدددد االسددددتعماري والقددددوا 
الادددروي الددد  اللدددار  الحقدددو  الدسدددتوري  بدددل ت ددد  التددد  تادددر وحددددة 

 (182)الب د".
 يرا يددددد  امدددددا الحكومتددددداق البريطا يددددد  والروسدددددي  بتسددددد يم الحكومددددد  اال

 ا امددد   ا ددددة اددد ب  ( تضدددم ا "1912لدددباط 18مدددذكرة ملدددترك   ددد   
ل ادددددا   وال قدددد   دددد  الع  دددداا بيدددد  م", والددددتم ا بعددددم المقترحدددداا 

االيرا يدددد  التدددد  ب ددددذ  اال تاددددادي  بااددددور تقددددديم القددددروم ل حكومدددد 
 "م يددددديق ة يددددده7مةمو  دددددا  بيدددددل الحدددددر  العالميددددد  االولددددد  حدددددول "

وم الددددد  اداة ل تغ غدددددل االسدددددتعماري اسدددددترلي  , وتحولدددددا هدددددذن القدددددر
التدد  لددم    دد  كاهددل الحكومدد  االيرا يدد  ,  قددي    المتزايددد , ولددك ا  بلددا  

يكدددق امام دددا تحدددا ضدددغط هددداتيق الددددولتيق سدددوا اال تدددرا  وبادددورة 
 ( وبمقددددمت ا التددد  اكددددا   ددد  "1907رسدددمي  بمعاهددددة التقسددديم لعدددام 

لمدددددا الضددددع  سدددديادة واسددددتق ل ايددددراق" وهددددذا يعطي ددددا  كددددرة كا يدددد  
  (183)واال  يار الذي اابحا   يه الب د     ل ال  ام القاةاري.

ب ددددذن اللدددداك    ددددادا ايددددراق مددددق ةديددددد الدددد  ح بدددد  السددددبا  البريطددددا   
الروسدد  , وااددب  تدددال الدددولتيق  دد  لدد و  ا مبالددرا  الدد  الحددد الددذي 

هتددددا وةودهمددددا تحددددا الحكددددم المددددزدوي ل مددددا وك اددددارا  يدددده الددددب د 
 ددددق حاددددول ما   دددد  امتيددددازاا ا تاددددادي   ,  ضدددد   العسددددكري  ي ددددا 

م مدددد   ي ددددا  لددددي  الحددددر  العالميدددد  االولدددد ,  روسدددديا حادددد ا   دددد  
, ومور ددددداق  ددددد  اذربيةددددداق ,  آروميدددددهامتيددددداز الم حددددد   ددددد  بحيدددددرة 

ةرةددددداق, و ددددد   - وامتيدددددازي الدددددري  ددددد  ااددددده اق , وطريدددددد ملددددد د
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تيدداز اسدددتاراي الهحددم  دد  ايدددراق الو ددا  هسدده حادد ا بريطا يدددا   دد  ام
تةددددان ايددددراق الدددد   قددددد اتها يدددد  بدددديق لددددرك  الدددد هط , و ددددادا سياسددددت ا 

( حادددد ا 1914ايددددار  20ايرا يدددد  والحكومدددد  البريطا يدددد   دددد  -اال ك ددددو
(مدددق اسددد م اللدددرك  و ددددلا مدددق لوالح دددا %52,5بموةب دددا   ددد   سدددب  

ميددد  , ممدددا مك  دددا مدددق معارضددد  ايددد  سياسددد  تراهدددا ماالهددد  ل مادددال  القو
البريطا يدددد  , وبددددذل  ااددددبحا الحكومدددد  البريطا يدددد  اللددددري  الددددرلي  

 (184).آ ذا المسيطر     اللرك  
 لدددددبا الحدددددر  العالميددددد  االولددددد   ددددد   ال دددددرو  ددددد  م دددددل هدددددذن   

الح هددددام  بريطا يددددا و ر سددددا وروسدددديا ودول ااددددرا(  م( بدددديق1914 ا 
دول المةددددر و –الع ما يدددد  وال مسددددا  والدولدددد وبددديق دول الوسددددط  الما يددددا 

ااددددرا( . وبددددالر م مددددق اق الحكومدددد  االيرا يدددد  ا   ددددا و و  ددددا   دددد  
(  دددداق مع ددددم االيددددرا ييق 1914الحيدددداد  دددد  االول مددددق تلددددريق ال ددددا   

ت  كددددا وا متعدددداطهيق مدددد  الما يددددا والدولدددد  الع ما يدددد  لمحاربت مددددا  دددددو
 ( 185)ايراق التق يديتيق بريطا يا وروسيا .
حيددددداد ايدددددراق , وال لددددد  اق وةدددددود لدددددم تحتدددددرم االطدددددرا  المتحاربددددد  

القددواا الروسددي   دد  لددمال ايددراق كدداق مددق اسددبا  ذلدد  .  قددد ر ضددا 
سددددي  الدولدددد  الع ما يدددد  اال تددددرا  بحيدددداد ايددددراق طالمددددا اق القددددواا الرو

تحتددددل اذربيةدددداق . و  دددددما ر ضددددا روسدددديا سددددح   وات ددددا مددددق ه ددددا  
(, كمدددددا هددددداةم 1914هددددداةم الع مدددددا يوق اذربيةددددداق  ددددد  كدددددا وق االول 

ا م( واحت وهددد1915ح هدددا هم االكدددراد مدي ددد  تبريدددز  ددد  كدددا وق ال دددا   
   ع ما ي  مدي   كرم لان    الغر  ..كما وا ا القواا ال م  تا  

 يمددددا بعددددد و ةحددددوا  دددد  ااتددددرا   اسددددتعادوا المدددددي تيقولكددددق الددددرو  
الةب دددد  الع ما يدددد  بحيددددد وادددد ا  ددددوات م الدددد  راو دددددوز وحددددا قيق  دددد  

ة ددد  اادددرا  زلدددا الةيدددو  البريطا يددد   لدددمال ولدددر  العدددرا  . ومدددق
( , وارسدددددد ا  ددددددوة بريطا يدددددد  1915ا 8 دددددد  مي ددددددام بولدددددد ر   دددددد  

 ق ومادددا   الددد هط الحدي ددد   ددد ل محا  ددد    ددد  ابدددار الددد هط  ددد   ربسدددتا
 (186)  ا اليا و و  الليخ از ل تحا رحم  اال دام .أل ق بادا

و ضدددد    ددددق كددددل ذلدددد   دددداق وكدددد م الماددددابراا االلما يدددد   لددددطوا  دددد  
ايدددراق اددد ل سددد واا الحدددر  مدددق اةدددل ا دددارة االيدددرا ييق ضدددد الح هدددام , 
ومدددق اةدددل التغ غدددل الددد  ا غا سدددتاق ايضدددا   بدددر االراضددد  االيرا يددد  . 
االمدددر الدددذي ةعدددل حكومددد  ال  دددد البريطا يددد  تقددديم س سددد   مدددق المراكدددز 

االيرا يدددد  اللدددر ي  لتحدددول دوق تسدددر  اوللدددد  العسدددكري    دددد الحددددود 
 طدددا  "الدددوك م الددد  ا غا سدددتاق او ال  دددد . وكا دددا ت ددد  المراكدددز تسدددم  
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لدددر  ايدددراق" ومددد  اق بعدددم الدددوك م االلمددداق ااتر دددوا ذلددد  ال طدددا  
وب غدددوا مدي ددد  كابدددل اال ا  دددم  لددد وا  ددد  ا  دددا  اال غددداق بدددالو و  الددد  

ااددددبحا ايددددراق  (187) م .ةددددا ب م ضددددد بريطا يددددا  ارتدددددوا   دددد  ا قدددداب
تحدددددا سددددديطرة بريطا يددددد   وكأ  دددددا( , 1917اددددد ل ل ر تلدددددريق االول

روسدددددي  تامددددد , واق ال لددددداطاا االة بيددددد  المعاديددددد  ل ح هدددددام والمقاومددددد  
, ولكدددددق  ددددد   دددددل ت ددددد  التطدددددوراا الوط يددددد  االيرا يددددد   معدددددا بلددددددة 

المت حقدد  ا  ددار ال  ددام القياددري  دد  روسدديا بعددد ا دددال  ال ددورة ه ددا  
( , وارةددددا روسدددديا مددددق الحددددر  العالميدددد  االولدددد  , 1917 ددددام   دددد 
ا اضددددطراباا الوضدددد  الددددداا    دددد  روسدددديا تعكدددد  مددددردوداا ل بددددد

سدددد بي  كبيددددرة   دددد  المو دددد  العسددددكري البريطددددا    دددد  ايددددراق, االمددددر 
الددددذي ةعددددل القددددواا البريطا يدددد  مسدددد ول  بمهردهددددا  ددددق ادارة مسددددر  

الم طقددددد  السدددددو يتي   االحدددددداد الحربيددددد   ددددد  الم طقددددد  , ال سددددديما واق
(  ددددددام 1917تلدددددريق ال دددددا  7الةديددددددة  ددددد  روسددددديا ااددددددرا  ددددد   

( بددددديق 1907باادددددور ايدددددراق وا   دددددا بموةبددددده الغدددددام معاهددددددة  
بريطا يدددا وروسددديا , والغدددا كدددذل  كا ددد  االمتيدددازاا التددد  م حت دددا ايدددراق 

 (188)ل حكوم  القياري  السابق .
االولدددد  با تاددددار  بعددددد الدددد ر   ي دددد  مددددق ذلدددد  ا ت ددددا الحددددر  العالميدددد 

الح هدددام وهزيمددد  دول الوسدددط  تا ادددا بريطا يدددا بدددذل  مدددق م ا سدددي ا 
و  ددددد ا تتددددا  مدددد تمر السدددد م  (189) دددد  ايددددراق وهمددددا روسدددديا والما يددددا .

( ل   دددر  ددد  تسدددوياا الاددد   بعدددد 1919كدددا وق ال دددا  18بددداري   ددد  ب
الحددددر ,   ددددرا الحكومدددد  االيرا يدددد    ددددرة امددددل الدددد  ذلدددد  المدددد تمر 

. وكدددداق هددددذا ضددددما اا دوليدددد  السددددتق ل ا وسدددديادت ا  ل حاددددول   دددد 
 الدددد  درةدددد  كبيددددرة   دددد  ب ددددود الددددرلي  االمريكدددد  ودرو االمددددل مب يددددا  

ولسددددق االربعدددد   لددددر, المعرو دددد  ةيدددددا , وم  ددددا حددددد تقريددددر الماددددير 
احبطدددا   ددددما و ددد  البريطدددا يوق ضدددد  اآلمدددالل لدددعو  . لكدددق هدددذن 

حضدددور و دددد ايرا ددد   ددد  ة سددداا المددد تمر . و دددد حددداول الدددرلي  ولسدددق 
و يدددددرن  ددددد   ددددد د م اسدددددباا االسدددددتما  الددددد  الو دددددد االيرا ددددد  اال اق 

ق وا ااضدددعا   بريطا يدددا  ارضدددا ذلددد  بحةددد  اق االيدددرا ييق ليسدددوا لدددعبا  
 (190)  .   الحر  العالمي  االول ملاركا   ايراق لم تكق طر ا  

بالمطالددد  االيرا يددد  مدددق لددددق الح هدددام  ددد   اق  ددددم اال تدددرا  رسدددميا    
مددددد تمر السددددد م  ددددد  بددددداري  , وا تلدددددار حركددددداا التمدددددرد والعادددددياق 
و ددددددم االسدددددتقرار  ددددد  الواليددددداا االيرا يددددد , ا دددددار الملدددددا ر الوط يددددد  
االيرا يدددد  المتط عدددد  الدددد  مةدددد م حكومدددد  مركزيدددد   ويدددد  تكددددوق  ددددادرة 
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القدددددددوا االة بيددددددد  وتعمدددددددل   ددددددد  اامددددددداد    ددددددد  الو دددددددو  بوةددددددده
ت بيدددد   يأمددددلاالضددددطراباا, وبي مددددا كدددداق الو ددددد االيرا دددد   دددد  بدددداري  

راق بددديق رلدددي  مطالبددده , كا دددا ه دددا  مهاوضددداا   اليددد  تةدددري  ددد  ايددد
و  الدولدددد  والددددوزير المهددددوم البريطددددا    دددد  الددددوزرام االيرا دددد  و دددد

سددده و ددد  الو دددا  هط دددراق برسددد  كدددوك  لعقدددد معاهددددة بددديق الطدددر يق 
 لإل ددددادالحادددول   ددد  مسدددا دة ماليددد  مدددق بريطا يدددا  يتأمدددلكددداق اللدددان 

(بعدددددد 1919ا 9لرح ددددد  الددددد  اوربدددددا , ول دددددذا و عدددددا المعاهددددددة  ددددد  
معاهددددة المسدددا دة "دامدددا تسدددع  الددد ر, واط دددد   ي دددا اسدددم ا مهاوضدددا

"احتددددرام    دددد  البريطا يدددد  مددددق اةددددل تقدددددم ايددددراق ور اهيت ددددا",  اددددا
يادت ا", وتزويدددددد بريطا يدددددا ل حكومددددد  السدددددتق ل ايدددددراق وسدددددبريطا يدددددا 

االيرا يددددد  و  ددددد   هقددددد  االايدددددرة باددددددماا الابدددددرام الضدددددروري  لعددددددة 
ا سددددام  دددد  االدارة االيرا يدددد  وكددددذل  بالضددددباط البريطددددا ييق وتقدددددم ل ددددم 
التة يدددددزاا العسدددددكري  مدددددق الطدددددراز االول, واق تتلددددداور الحكومتددددداق 

و ايدددد  ماددددادر البريطا يدددد  وااليرا يدددد  ل بحددددد  ددددق  والددددد الكمددددار  ا
ااددددرا ل دددددال تقدددد  تحددددا تاددددر  ايددددراق مددددق اةددددل الحاددددول   دددد  
ضددددماق كامددددل لقددددرم اساسدددد  يددددتم تحوي دددده مددددق الحكومدددد  البريطا يدددد , 

وتطدددددوير طدددددر  الموااددددد ا وب دددددام  بإاددددد  واق تتع دددددد بريطا يدددددا 
السدددك  الحديديددد , واق تلدددكل لة ددد  ملدددترك  لدراسددد  واسدددتعرام   دددام 

ام ايدددراق   ددد  اسدددا  تعزيدددز ور دددان التعر ددد  الكمركيددد  ب دددد  ا دددادة ب ددد
 ( 191)الب د.

قدددد ا دددار اال ددد ق  دددق المعاهددددة موةددد  احتةددداي كبيدددرة داادددل ايدددراق,    
كا ددددا الملددددا ر العامدددد   دددد  ايددددراق ضددددد المعاهدددددة التدددد   دددددها مع ددددم 

 ددددلعا االيدددرا ييق ا  دددا ا تددددا  لبريطا يدددا   ددد  ايدددراق, و  ددد  ا دددر ذلددد  ا
والحكومددددد  االيرا يددددد   ددددد  مات ددددد  م ددددداهراا معاديددددد  ل بريطدددددا ييق 

ييق لددددذل  لددددم ياطددددا احددددد الدب وماسددددييق البريطددددا  المقاطعدددداا االيرا يدددد 
تزايدددد اللدددعور  ددد  ايدددراق ضدددد بريطا يدددا بواددده ا  ددددو " حي مدددا اكدددد 

 ( 192)لدود ية  ا ت  ه مق الب د باي  مق" .
( اق تدددددال حيددددز الت هيددددذ بسددددب  ااهددددا  1919ا 9لددددم يقدددددر لمعاهدددددة 

(, 1921-1919  ددد  الدددر م مدددق مسدددا ي ا المتوااددد   بددديق بريطا يدددا, 
 قدددد ر ضددد ا  ,اد   مة ددد  ال دددوا  االيرا ددد    ي دددال حادددول   ددد  ماددد

( . اق ااهددددا  بريطا يددددا 1921 دددد  حزيددددراق  وتهاددددي    المة دددد  ةم دددد   
 ددد  هدددذا الاددددد يرةددد  الددد  الدددر م القدددوي الدددذي ةوب دددا بددده المعاهددددة 

 (193)ة ا الي ا    الااري.داال ايراق اضا   ال  اال تقاداا الت  و
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 كا دددا تتعدددارم أل  دددا ارضدددا الواليددداا المتحددددة االمريكيددد  المعاهددددة 
مدددد  ماددددال  االحتكدددداراا ال هطيدددد  االمريكيدددد  التدددد  كا ددددا تسددددع  الدددد  

ل ددددذا  وتأكيدددددا  الحاددددول   دددد  امتيددددازاا  هطيدددد   دددد  لددددمال ايددددراق . 
( مددددق 1919الددددر م ل معاهدددددة ط بددددا االدارة االمريكيدددد   دددد  اي ددددول 

سددددهيرها  دددد  ط ددددراق ابدددد   الحكومدددد  االيرا يدددد   ددددق  ددددرار الواليدددداا 
احتةاةددددا    دددد   قددددد  المتحدددددة الرسددددم  بددددر م ابدددددام اي مسددددا دة ل ددددا

 أرا   بدداكددد  يدده ت قدد  حكومتدده باسددتغ المعاهدددة . و ددد  لددر السددهير بيا ددا  
وكددداق ل معارضددد  االمريكيددد   ادددي   ددد  ر دددم مة ددد   قدددد المعاهددددة. 

 ( 194)(.1921ال وا  االيرا   المعاهدة    حزيراق 
و ددد  بددداري   ارضدددا الحكومددد  الهر سدددي   قدددد المعاهددددة, و لدددرا   

الادددح  الهر سددددي  مقدددداالا ضددددد المعاهددددة اكدددددا  ي ددددا اق ت هيددددذ ب ددددود 
سدددي   " دددق حريت دددا كمدددا تتا ددد   دددق ايددد  و المعاهددددة يع ددد  تا ددد  ايدددراق

  ل تعبيددددر  ددددق سدددديادت ا السياسددددي " , وكا ددددا المعارضدددد  الهر سددددي   ويدددد
ة اق االوسدددداط الدب وماسددددي  البريطا يدددد  ا تقدددددا بدددداق السددددهارالدددد  حددددد 

الهر سددددي   دددد  ط ددددراق كا ددددا ورام بعددددم الم دددداهراا الط بيدددد  التدددد  
ارةدددا  ددد  ط دددراق ضدددد المعاهددددة , كمدددا ارسددد ا الحكومددد  السدددو يتي  

 ( 195)حكوم  االيرا ي  ضد المعاهدة.مذكرة احتةاي ال  ال
 وتهدددا م االوضدددا  الداا يدد   ددد  ايدددراق , وتعا ددد  ال ددرو  دد   دددل هدددذن 

 لددد ماك دددر مدددق رلدددي  وزرام  ددد  رلاسددد  الحكومددد  االيرا يددد  دوق  عدددل 
–باادددور الوضددد  المتدددردي  ددد  الدددب د وامدددرار المعاهددددة االيرا يددد  

 ري ايةدددددادالبريطا يددددد , وةددددددا الحكومددددد  البريطا يددددد  اق مدددددق الضدددددرو
"رةدددل  دددوي"  دددادر   ددد  السددديطرة   ددد  االوضدددا  الداا يددد  وضدددر  
الحركددد  الوط يددد  وضدددماق امدددق المادددال  البريطا يددد   ددد  ايدددراق. ومدددق 

( , و دددد  ددداد 1921لدددباط21ه دددا كددداق تددددبير اال قددد   العسدددكري  ددد  
( , وهدددددو 1969-1888ضددددديام الدددددديق الطباطبدددددال   اال قددددد   سياسددددديا  

تددددددده ل بريطددددددا ييق . امددددددا القالدددددددد سياسدددددد  واددددددحه  معددددددرو  بمواال
                العسددددددددكري ل  قدددددددد    كدددددددداق العقيددددددددد رضددددددددا ادددددددداق الماز دددددددددرا  

 (196)يرا ي  .( احد كبار ضباط وحداا القوزا  اال1876-1944 

 
 
 

 الهوامش :



75 
 

دار ال ددددددادي  يما  وحدددددددي ا ,دحسدددددق االمدددددديق, مددددددق التدددددداريخ  دددددد .1
 . 15,ر2002ل طبا   وال لر والتوزي , بيروا,

 اسددددد ف معطددددو   , ا قدددد   ملددددروطي  در استراباد اسددددتراباد .2
 .21(,رـه1382در دورة  اةار(ة د اول ط راق,

 كددددريم مطددددر حمددددزة الزبيدددددي و دددد اد طددددار  كددددا م العميدددددي, .3
 ددددد    دددددد ا دددددا محمدددددد لدددددان, دار الع دددددوم  الدولددددد  القاةاريددددد 
 .26,ر2014العربي ,بيروا,

 .31-30ر ر حسق االميق ,المادر السابد, .4
الموسدددددددو   العربيددددددد   ,لدددددددهيد  ربدددددددال واادددددددروق محمدددددددد .5

,دار ال  ضددددددددددددددد  ل طبا ددددددددددددددد  وال لدددددددددددددددر, 1الميسدددددددددددددددرة,ي
 .174,ر1987بيروا,

6. The new Encyclopaedia Britannica vol. 1 
p.147                                                        

                                                                  
دلدددددد   لدددددد تز,   ريدددددداا اللااددددددي , ترةمدددددد  حمددددددد داروق .7

الكربددددددددول  و بددددددددد الددددددددرحمق القيسدددددددد , مطبعدددددددد  ةامعدددددددد  
 (.73-71,ر ر 1983بغداد,بغداد,

كتاباا ددده    ددد  اادددغر لدددميم, ايدددراق در دورة سددد ط ا  اةدددار, .8
 .22(,رهـ1342ط راق ابق سي ا , 

 .38حسق االميق, المادر السابد,ر .9
 

و ددد اد طدددار  كدددا م العميددددي, حمدددزة الزبيددددي  .كدددريم مطدددر10
 .31المادر السابد,ر

 .32المادر السابد,ر .حسق االميق,11
                ترةمدددددد   .كر ددددددا واتسددددددق, تدددددداريخ ايددددددراق دورة  اةاريدددددد ,12

  .وحيدددددددددددددددددددددددددددددددد ماز ددددددددددددددددددددددددددددددددرا  , ا تلددددددددددددددددددددددددددددددداراا 
 .61,رـه1340ساق,ط راق,

 .22ة د اول,ر . اسد ف معطو  , المادر السابد,13
 .35-33ر ر لمادر السابد,ا .حسق االميق,14
اللدددددعو   التددددداريخ الحدددددديد, . بدددددد العزيدددددز سددددد يماق  دددددوار,15

دار ال  ضدددددددددد  العربيدددددددددد  ل طبا دددددددددد  وال لددددددددددر ,  االسدددددددددد مي ,
 .337,ر1991بيروا,



76 
 

اواةددددد  تاةددددددار, ترةمددددد  ذبدددددي  ف  .زاق كدددددورن  را سدددددوي,16
,ر ـهدددددددددد1384ة ددددددددددد اول, اميركبير,ط ددددددددددراق, م اددددددددددوري,

 .301-300ر
 .45لمادر السابد, ر.حسق االميق, ا17
 .303-302.زاق كورن  را سوي, المادر السابد, ر18
 م تاددد  التدددواريخ, .محمدددد هالدددم بدددق محمدددد   ددد  الاراسدددا  ,19

ايابددددددددددددددددددددددددددددددددددداق  ةاةاا ددددددددددددددددددددددددددددددددددده اسددددددددددددددددددددددددددددددددددد مي ,
 .575,رـه1317بوذرةم ري,ط راق,

20.Sykes percy History of Persia vol 11 
macmillan and Co London 1951 p 290       

 .43    ااغر ,لميم, المادر السابد, ر. 21
 .61-60.كرا ا واتسق, المادر السابد, ر ر22
 .كدددريم مطدددر حمدددزة الزبيددددي و ددد اد طدددار  كدددا م العميددددي,23

 .50-44ر ر

 . 53-50. المادر  هسه, ر ر24

 . 56-54. المادر  هسه, ر ر25
ترةمددد  التددداريخ الهارسددد  مددد   زمدددوة .محمدددد بدددا ر الة لددد ,26

مقدمدددددددددد   دددددددددد  االحددددددددددوال االةتما يدددددددددد , ترةمدددددددددد  سددددددددددعيد 
 .71,ر1960   ,بيروا,

 . 91سق االميق, المادر  هسه, ر ح-27
 اسدددخ التدددواريخ سددد طيق  اةاريددد , ةدددزم  ب ر,سددد.لسددداق الم ددد  28
ا تلدددددددددددددددددددددداراا كتددددددددددددددددددددددابهرو  اسدددددددددددددددددددددد مي ,  از از, اول

 .56-55,ر رـه1344ط راق,
,موسدددددو   تددددداريخ العدددددالم , ترةمددددد  محمدددددد .وليدددددام ال ةدددددر 29

ماددددددددددددددددددددطه  ,م سسدددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددرا ك يق ل طبا دددددددددددددددددددد  
 .1401,ر1963وال لر,القاهرة,

  دددام سياسددد  وسدددازماق  . قددد   دددق    ددد م رضدددا ورهدددرام,30
هدددددددداي اةتمددددددددا    ايددددددددراق در  اددددددددر  اةددددددددار, ا تلدددددددداراا 

 .51,رـه1358معيق,ط راق,
  ددددد  ااددددر  .  دددد  اضددددير  بددددا  الملددددايا , ايددددراق  دددد 31

 ,اآلدا ك يدددددد   (,رسددددددال  ماةسددددددتير,1896, 1848لددددددان الددددددديق 
 .50,ر1987ةامع  بغداد,



77 
 

32.Hamzari A H Persia and the 
powers Hutchinson Co London no 

date p 10                                               
. كددددددريم مطددددددر حمددددددزة الزبيدددددددي و دددددد اد طددددددار  العميدددددددي, 33

 .79المادر السابد,ر
 .73الم   سب ر, المادر السابد,ر . لساق34
35.Sykes petcy op-cit p 106                       
ايدددددراق ماضدددددي ا وحاضدددددرها, ترةمددددد   بدددددد  .دو الدددددد ولبدددددر,36

المدددددد عم محمددددددد حسدددددد يق وابددددددراهيم امدددددديق اللددددددوارب , مكتبدددددد  
 .97,ر1958مار,القاهرة,

( مدددددق  ال ددددد  1792 يسددددداق21.كددددداتريق ال ا يددددد  ولددددددا  ددددد  37
االادددل, تزوةدددا مدددق القيادددر بيتدددر ال الدددد, تولدددا الحكدددم الما يددد  

(وبقيدددا  ددد  الحكدددم 1762حزيدددراق 29بعدددد ا ع دددا لزوة دددا  ددد  
 وسياسددددي  كبيددددرة. ( ,كا ددددا امبراطددددورة  ويدددد 1796الدددد   ددددام 

-1740يراةددددددد   روبدددددددرا بدددددددالمر, تددددددداريخ العدددددددالم الحدددددددديد 
, ترةمددددددددد    ددددددددد  ذ دددددددددوق, م سسددددددددد   دددددددددرا ك يق 2.ي(1815

 .41,ر1964ل طبا  ,بغداد,
.سددديد ةددد ل الدددديق مدددد  , تددداريخ تحدددوالا سياسددد  وروابدددط 38

ا تلدددددددددددددداراا  ة ددددددددددددددد اول, د تددددددددددددددر اددددددددددددددارة  ايددددددددددددددراق,
 .64,رـه1369اس م , م,

لروسددددديا ا  واادددددب   يادددددر( 1745  .بدددددول االول ولدددددد  دددددام39
روسدددديا بعددددد و دددداة والدتدددده كدددداتريق ال ا يدددد , اداددددل  (1796   ددددام

الو ددددو  (, وااددددر الدددد  1799-1798حددددر  االلددددت   ال ددددا    
( و قددددد مدددد   دددداب يوق معاهدددددة 1800الدددد  ةا دددد   ر سددددا  ددددام  

(, ا تيددددددددل  دددددددد  الرابدددددددد  والعلددددددددريق مددددددددق اذار 1800 ددددددددام 
(,يراةددد   كمدددال م  دددر احمدددد ,دراسددداا  ددد  تددداريخ 1801 دددام 

ايددددددددددددددددددددددراق الحددددددددددددددددددددددديد والمعااددددددددددددددددددددددر, مطبعدددددددددددددددددددددد  
 .10,ر1985اركاق,بغداد,

 .28.    ااغر لميم, المادر السابد,ر40
ا بدددال, تددداريخ مهادددل ايدددراق ازاددددر  .حسدددق بير كدددا و بدددا 41

 .264,رـه1384اس م تا ا قرام  اةاري  ط راق, 
 .53.  م رضا ورهرام, المادر السابد,ر42
 .24المادر السابد,ر .اسد ف معطو  ,43
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والعددددددددددددددرا  حتدددددددددددددد   .زكدددددددددددددد  اددددددددددددددال , بريطا يددددددددددددددا44
 .66,ر1968(,مطبع العا  ,بغداد,1914 ام 
ةمدددددد   ددددددار  ميددددددرزا, .ةددددددوق مددددددالكولم, تدددددداريخ ايددددددراق, تر45

 .109م,ر1876بيروا, ا تلاراا سعدي ة د دوم,ط راق,
 .91االميق,المادر السابد,ر .حسق46
. كددددددريم مطددددددر حمددددددزة الزبيدددددددي و دددددد اد طددددددار  العميدددددددي, 47

 .113المادر السابد,ر

48.Ramazani.k, The foreign policy of Iran 
vol p 35                                                        

.لدددددداهيق مكدددددداربو , تدددددداريخ ايددددددراق, مطبعدددددد  دار اال ددددددا  49

 .235, 2003العربي ,القاهرة,
. كددددددريم مطددددددر حمددددددزة الزبيدددددددي و دددددد اد طددددددار  العميدددددددي, 50

 .141-139ر ر المادر السابد,
-69ر ر سدددديد ةدددد ل الددددديق المددددد  , المادددددر السددددابد,.51
70. 
.  ددددام   دددد  ده ددددوي, سددددازماق ديددددوا   وتحددددول اق در دورن 52

 سددددال سدددديزدهم, ( ك ةي دددد  اسدددد اد,1266-1210 اةار   ددددد اول
 .6,رـه1383, 50, 49د تر اول ودوم,لمارة

.كددددارل بروك مدددداق, تدددداريخ اللددددعو  االسدددد مي , ترةمدددد   بيدددده 53
امدددددددددديق  ددددددددددار  وم يددددددددددر بع بكدددددددددد , بيددددددددددروا ,دار الع ددددددددددم 

 .151,ر3,ي1965ل م ييق,
ايددددراق  دددد    ددددد محمددددد لددددان  .  دددد  ةددددواد كددددا م الةبددددوري,54
اةسددددددددتير ك يدددددددد  التربيدددددددد , ةامعدددددددد  م(,رسددددددددال  1834-1848 

 .23,ر2008بابل,
تيمدددور لدددان تدددول  السددد ط   ددد  ا غا سدددتاق  . زمددداق لدددان ابدددق55

والمقددددددرة السياسدددددي , اسدددددتطا   امتيددددداز بالحكمددددد  م(1793 دددددام 
دوق م ددداز .    ددد  ا غا سدددتاق التغ ددد    ددد  ااوتددده واادددب  اميدددرا  
مطبعددد   وكهاح دددا ,دملدددد,  لدددأت اي  دددر احسددداق حقددد , ا غا سدددتاق 

 . 65-61م,ر ر 2004الاهوة,
 .767.حسق بير يا و با  ا بال ,المادر السابد,ر56
.حسدددددق كدددددريم الةدددددا , الدددددوةيز  ددددد  تددددداريخ ايدددددراق, بيدددددا 57

 .189,ر3,ي2005الحكم ,بغداد,
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58.Encyclopcidia international U. S. A New 
York1965-1966,vol.9,p402                          

.سر ريد بدوالرد , بريطا يدا واللدر  االوسدط مدق ا ددم العادور 59
( ترةمددد  حسدددق احمدددد السددد ماق ,بغدددداد, مطبعددد  1952حتددد   دددام 
 .34-33,ر ر 1956الرابط ,

60.Syckes percy op - cit vol, 2 .p .307  .     
         
 ك  ابددداداز اكبدددر بي دددا ,تددداريخ سياسددد  ودب وماسددد  ايدددراق, .  ددد 61

,ةا  (هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ1243-1134تاتركم ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداي 
 .172,ة داول,ر1342سوم,ط راق,دا لكان,

 نسددددد , تددددداريخ اةتمددددا   وسياسددددد  ايدددددراق در دوري.سددددعيد  ه62
           ر ر (,ة د اول,ـهددددددددددد1344-1340ط دددددددددددراق   معاادددددددددددر,

  256-258.) 
 .62ابد,رالمادر الس .كمال م  ر احمد,63
.محمددددددود  رهدددددداد معتمددددددد, تدددددداريخ روابددددددط سياسدددددد  ايددددددراق 64

ر  د.ا, و  مدددا  , ا تلددداراا كتاباا ددد  ابدددق سدددي ا ةدددا  اتحددداد,
 .35-31ر
 .77-76,ر ر2.سعيد  هيس  , المادر السابد,ي65
. بدددددد الرضدددددا هولددددد   م ددددددوي, تددددداريخ روابدددددط ادددددارة  66

 .236(,رـه1364امير كبير,  ايراق, ط رق,
يدددددداح , اد امدددددده م ددددددم تدددددداريا  وسياسدددددد  .محمددددددد امدددددديق ر67

از بددددددددا  ميددددددددرزا  ايدددددددد  السدددددددد ط  , ط راق,بدددددددداد كدددددددداردي 
 .15(,رـه1326مان, 
 .241,ر1.    اكبر بي ا, المادر السابد,ي68
 .195,ر2المادر السابد,ي .سعيد  هيس ,69
-.ا يدددددددددل ابدددددددددراهيم الملددددددددد دا  , الع  ددددددددداا البريطا يددددددددد 70

 ,اآلدا ك يددددددد   (,اطروحددددددد  دكتدددددددوران,1907-1857االيرا يددددددد  
 .35.ر1997ةامع  بغداد,

. بددددددد الحسدددددديق سددددددعيدياق, دالددددددرة المعددددددار  يددددددا مةمو دددددد  71
اط  ددددددددددددددددددداا  مدددددددددددددددددددوم , ط دددددددددددددددددددراق ,ا تلددددددددددددددددددداراا 

 .466(,ة د دوم,رـه1345رسول , 
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72.R. K. Ramazani op-cit p.47 .                  
     
 .262.كرا ا واتسق, المادر السابد,ر73
 ايدددراق والعدددرا  اددد ل امسددد   دددروق,.حسدددق مةيدددد الددددةي  , 74

 .121-120,ر ر 1999بيروا ,دار االضوام,
 .48.    ةواد كا م الةبوري, المادر السابد,ر75
الددد  م السياسدددي   ددد  اللدددر  االوسدددط, بغدددداد  . عمددد  السدددعيد,76

 .248,ر1968اللرك  االه ي  ل طب ,
 .247,ر1.    اكبر بي ا, المادر السابد,ي77
 .157-156المادر السابد,ر ر  .كارل بروك ماق,78
 .29ر  .كمال م  ر احمد, المادر السابد,79
. محمدددددددد حسدددددددق اددددددداق ا تمددددددداد السددددددد ط  , تددددددداريخ مددددددد  م 80

ة ددددددددد سددددددددوم,  ة ددددددددد دوم,  ااددددددددري تاريخ  اةاريدددددددد (ط راق,
 .69,ر2.يـه1300
 .29ر  .كمال م  ر احمد, المادر السابد,81
 تلددداراا ا ط دددراق, .م ددددي بامدددداد, لدددر  حدددال رةدددال ايدددراق,82

 .260,ة د سوم,ر(هـ1371زوار, 
تدددددداريخ سياسدددددد  ك يك وبدددددد   .سدددددديد ماددددددطه   قددددددوي مقدددددددم,83

م سسددددددددددددد  مطالعددددددددددددداا تددددددددددددداريخ معاادددددددددددددر  ,ط دددددددددددددراق,
 .112,ر(هـ1377ايراق, 

. بدددد ف مسدددتو  , لدددر  ز ددددكا   مدددق يدددا تددداريخ اةتمدددا   84
ط دددددددددددراق,  الدددددددددددر محمدددددددددددد   ددددددددددد   واداري دورن  اةدددددددددددار,

 .61هـ(,ة د اول,1324  م , 
.ميدددددددددددددرزا حسدددددددددددددق حسدددددددددددددي    سدددددددددددددال ,  ارسدددددددددددددتام  85

,ة د ـ(هدددددددددد1367 ااري,ط راق,ا تلدددددددددداراا اميددددددددددر كبيددددددددددر, 
 .763اول,ر

 .68المادر السابد,ر .  م ورهرام,86
 .265المادر السابد,ر .كرا ا واتسق,87
 .92.    ااغر لميم, ,المادر السابد,ر88
 .36,ر2.لساق الم   سب ر, ,المادر السابد,ي89
 .المادر  هسه.90
الادددرا  بددديق روسددديا وا ك تدددرا  ددد  اسددديا  . دددوري السدددامرال ,91

مة دددد    دددد  ال ادددد  ال ددددا   مددددق القددددرق التاسدددد   لددددر, الوسددددط 
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(,السدددددددددددددد   ال ا يدددددددددددددد  27العدددددددددددددددد  المدددددددددددددد رخ العربدددددددددددددد ,
 .34,ر1986 لر,

سياسددد  بددد د  دددار  الاارةيددد  ل هتدددرة مدددا بددديق  . ولددددار سدددك ,92

(,ترةمددددد  ة ددددداد ادددددال  العمدددددر 1856-1831ازمتددددد  هدددددراا 
مركددددز الدراسدددداا  ةامعدددد  الباددددرة, مددددد احمددددد  بددددد السددددتار,ومح

 .22اال سا ي ,د.ا,ر
 .103المادر السابد,ر .     ةواد كا م الةبوري,93
.الحددداي ميدددرزا ا اسددد  مددد   بدددا  ايروا ددد , ولدددد  ددد  مدي ددد  94

(, وو قدددا    تددده بمحمدددد لدددان م دددذ البدايددد , 1873يريهددداق  دددام 
سددد ب   ددد  مع دددم  (,لددده دور1835 دددام  الع مددد تدددول  الاددددارة 

التطددددوراا السياسددددي  والعسددددكري  واال تاددددادي   دددد    ددددد محمددددد 
ي  ددددر  كددددريم مطددددر حمددددزة, االطمددددا  االيرا يدددد   دددد  ا  دددديم لددددان 

 .2008هراا,مة   بابل ل ع وم اال سا ي ,
الع  دددددددداا االيرا يدددددددد   .باسددددددددم حطددددددددا  حددددددددب  الطعمدددددددد ,95

(,اطروحددددد  دكتدددددوران  يدددددر م لدددددورة, 1857-1798البريطا يددددد  
 .198(,ر1992داد, اآلدا , ةامع  بغك ي  

96.Sgkes percy op-cit vol2, p. 331.             
   
 .54,ر2المادر السابد,ي .لساق الم   سب ر,97

.بيرو سدددك  ادددابط  مسددداوي اددددم  ددد  الةدددي  االيرا ددد  م دددذ 98
روسدددد , ل طددددد    ,وااددددروق ا دددده اددددابط  ددددد  بددددا  ميددددرزا 

ازاواةددده تددداةور   اددد  هددداي  اةدددار, اسدددرو معتضدددد, يراةددد  
م دددددددددددددددددددددد   ط ددددددددددددددددددددددراق, دربدددددددددددددددددددددده در, تالدددددددددددددددددددددد ريار

 .178هـ(,ر1384ايراق, 
99.Sykes percy op-cit vol, 2. P.332.            
     
ة ددداردن  دددرق تددد   لددديع  بدددراي ما ددددق  .رو  ف حي يددداق,100

 (.223-222  هـ(,ر ر1382ط راق,  وتوسع ,
 .64,ر1. بد ف مستو  , المادر السابد,ي101
 .دوم يدددد  سددددوردل, اسدددد م ,ترةمدددد  اسددددما يل دولتلدددداه ,102

   بدددددد الدددددرزا  الحسددددد  ,117,رهدددددـ(1341ب مدددددق,  ط دددددراق,
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البددددابيوق والب دددداليوق  دددد  حاضددددرهم وماضددددي م, بيددددروا مطبعدددد  
 .7(,ر1969العر اق, 

تلددددريق االول 20.   دددد  محمددددد رضددددا اللدددديرازي ولددددد  دددد  103
كدددا م  (  ددد  مدي ددد  لددديراز, در   ددد  كدددرب م   دددد1819 دددام  

 محمدددد ا يدددل الدددزيق, تددداريخ الهدددر  االسددد مي , ي  دددر  الرلدددت .
(,ر 1985م سسدددددددددد  اال  مدددددددددد  ل مطبو دددددددددداا ,  بيددددددددددروا,

 (.219-218 ر
.اللددددياي   كددددرة مةددددددة ل هكددددرة الباط يدددد   ددددادا ب ددددا احمددددد 104

امدددددا الكلدددددهي    ددددد   كدددددرة ةديددددددة ل هكدددددرة اللدددددياي   االحسدددددال ,
اسسدددد ا كددددا م (,1825  ددددرا بعددددد و دددداة احمددددد االحسددددال   ددددام 

 ةعهددددر يراةدددد   الرلددددت  الددددذي تددددول  امددددر ت مددددذة االحسددددال .
دار  السددددددبحا   الم ددددددل وال حددددددل  المددددددذاه  االسدددددد مي (,بيروا,

 .(358-355,ر ر 2005االضوام,
 كركددددو , .محسددددق  بددددد الحميددددد ,حقيقدددد  البابيدددد  والب اليدددد ,105

 .41(,ر1969م لوراا المكت  االس م , 
م  باسدددم اللددديخ  يسددد  وكددداق .كددداق كي يددداز دالكدددورك  تسددد106

ي  ر   دد  ةددواد كددا م  حي لددذ  يدددر    ددد اللدديخ كددا م الرلددت .
 .244المادر السابد,ر الةبوري,

. كي يدددددددددددددددداز دالكددددددددددددددددورك  ,ياددالددددددددددددددددت اي كي يدددددددددددددددداز 107
 .50هـ,ر1344دالكورك ,ط راق,

 . بدددا  كدددا م مدددراد, البابيددد  والب اليددد  ومادددادر دراسدددت ما,108
 .34ـ,ره1982مطبع  االرلاد , بغداد,
 .18المادر السابد,ر .  بد الرزا  الحس  ,109

 كلددددددددددددددد  الحيدددددددددددددددل, . بدددددددددددددددد الحسددددددددددددددديق ايتددددددددددددددد ,110

 .44هـ(ة د سوم,ر1304ط راق, 
دار  بيددددددددددروا, الغ ددددددددددو والغدددددددددد ة, .ماتددددددددددار االسدددددددددددي,111

 .83,ر2004الميزاق,
. ميددددرزا محمددددد م دددددي ادددداق رلددددي  الحكمددددام, مهتددددا  بددددا  112

 .20,ر(هـ1321الم ار, مطبع  مة    القاهرة, االبوا ,
الم سسدددددد  الدي يدددددد  ودورهددددددا  دددددد   .باسددددددم حمددددددزة  بددددددا ,113

(,اطروحدددددد  دكتددددددوران ,ك يدددددد  1909-1848السياسدددددد  االيرا يدددددد  
 .63(,ر1998ةامع  البارة,  ,اآلدا 
 .64.المادر  هسه,ر114
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ال زا ددددداا االادددددولي   ددددد  الي وديددددد   .كددددداريق ارمترو دددددذ,115
 .150,ر2005والمسيحي  واالس م,دملد,

مطبعددددد   الكويدددددا, . بدددددد ف ال  دددددوزي ,الب اليددددد  سدددددرا ,116
 .12(,ر1956المق وي, 

           ر ر  المادددددددددر السددددددددابد, . بددددددددد الددددددددرزا  الحسدددددددد  ,117
 30-31.) 

تقددددديم  الب اليدددد  حقيقت ددددا اهدددددا  ا, .ضدددداري محمددددد الحيددددا  ,118
(,ر ر 1989الدددددار العربيدددد ,  رلدددددي محمددددد   يدددداق ,بغددددداد,

 50-51.) 
و قيدددددددددت ا   تاريا ا,الب اليدددددددد . بددددددددد الددددددددرحمق الوكيددددددددل, 119
مطبعددددددددد  السددددددددد     ت ا بالطا يددددددددد  والاددددددددد يو ي (القاهرة,ادددددددددو

 (.114-110(,ر ر  1962المحمدي ,  
الحدددددود الدوليدددد  وملددددك   الحدددددود  .ةددددابر ابددددراهيم الددددراوي,120

مطبعدددددددددددددددددددد  دار  بغددددددددددددددددددددداد, العرا يدددددددددددددددددددد  االيرا يدددددددددددددددددددد ,
 .228(,ر1975الس م, 
بالددددا  هددددو اول الددددوالة الددددذيق حكمددددوا العددددرا  .  دددد  رضددددا 121

(,وتم ددل واليتدده 1831بعددد القضددام   دد  حكددم المماليدد   دد   ددام 
 بدايدد    ددد ةديددد  دد  العددرا , هددو   ددد العددودة الدد  طا دد  الدولدد 
الع ما يددد  باددد   مدددا كددداق   يددده  ددد  الع دددد السدددابد   ددددما كددداق 

لمحددددداا    ددددد  الدددددوردي, ي  دددددر  العدددددرا  لدددددبه مسدددددتقل    دددددا.
يدددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددق تدددددددددددددددددددددددددداريخ العددددددددددددددددددددددددددرا  اةتما 

 (.90-89,ر ر 2م,ي2005الحديد,بيروا,دارالرالد,
تددددداريخ ايدددددراق  .ميدددددرزا محمدددددد   ددددد  اددددداق ذكدددددام الم ددددد ,122
 .118ط راق,لدن,د.ا,ة د دوم,ر ,ماور
تعريدددددد   القسددددددم التدددددداريا , .ي.ي.لوريمر,دليددددددل الا ددددددي ,123

 .2437,ر5مكت  امير دول   طر.د.ا,ي
اريخ العددددرا  الحددددديد مق تدددد . بددددد العزيددددز سدددد يماق  ددددوار,124

   ايددد  حكدددم داوود بالدددا حتددد    ايددد  حكدددم مددددحا بالدددا(,القاهرة,
 .232(ر1968المكتب  العربي , 

الماددددددددددر  .محمدددددددددد حسدددددددددق اددددددددداق ا تمددددددددداد السددددددددد ط  ,125
 .1672,ر3السابد,ي
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لمعاهدددداا  .مادددطه   بدددد القدددادر ال ةدددار, دراسددد  تاريايددد 126
لا ددددي  (,مة دددد  ا1980-1847العربدددد  الحدددددود اللددددر ي  ل ددددوطق 
 .15,ر1981العدد ال الد , العرب , المة د ال الد  لر,

   المادددددددددر السددددددددابد, .  دددددددد  ةددددددددواد كددددددددا م الةبددددددددوري,127
 (.231-230ر 
 .171,ر2.لساق الم   سب ر, المادر السابد,ي128
ر يدددددد  , تدددددداريخ روابددددددط اددددددارة  ا . بددددددد الر يدددددد  حقيقدددددد129

, تددددددا  اددددددر حاضددددددر(زمدددددداق تدددددداريا   تددددددريق ايددددددراق ازك ق
 .412هـ(,ر1382ط راق, 

ا تلددداراا د تدددر ابسدددتا     دددم, راه مددداي  دددم, .م لددد  مة دددول,130
 .101هـ(,ر1375 م, 
.ارو دددددد ابراهيميددددداق,ايراق بددددديق  دددددورتيق, ترةمددددد  مركدددددز 131

 (.75-74,ر ر 1,ي1983البحود والمع وماا,بغداد,
وا ك ددددي   تدددداريخ روابددددط سياسدددد  ايددددراق .محمددددود محمددددود,132

 (.466 .ر1324ط راق  مي دي,  وزدهم در  رق
ر  الماددددددر السدددددابد, .  ددددد  اضدددددير  بدددددا  الملدددددايا ,133
 (.92-91ر  
 وا يددددل   دددد  مددددراد, ايددددراق وتركيددددا .ابددددراهيم ا يددددل احمددددد134

دراسددددد   ددددد  التددددداريخ الحدددددديد والمعاادددددر, ةامعددددد  الموادددددل 
 .86(,ر1992, 

 وتركيددددددا, إليدددددراقالتددددداريخ المعااددددددر  .اضدددددير البددددددديري,135
 .46(,ر 2015لرك  العار  ل مطبو اا,  بيروا,
 .77ر  المادر السابد, .ارو د ابراهيمياق,136
 .476ر  المادر السابد, .محمود محمود,137
ر ر  الملددددايا , المادددددر السددددابد,.  دددد  اضددددير با  138

 162-166.) 
 . 53.اضير البديري, المادر السابد,ر139

140.Ramazani op-cit P. 67.                         
. دددددددددددوري  بددددددددددددد البايددددددددددددا السددددددددددددامرال , المادددددددددددددر 141

 .49السابد,ر
االسدددددد مي  بدددددديق  اواسددددددط اسدددددديا .محمددددددد حسددددددق العي دددددد ,142

 البريطددددددددددددددددددا  , اال قضددددددددددددددددددام الروسدددددددددددددددددد  والحددددددددددددددددددذر
 .246(,ر1986الدوح , 
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 . 101.دو الد ولبر, المادر السابد,ر143
 . 259. محمد حسق العي   ,المادر السابد,ر144
.طددد ل مةدددذو , ايدددراق مدددق ال دددورة الدسدددتوري  حتددد  ال دددورة 145

 (,دار ابدددددق رلدددددد ل طبا ددددد  وال لدددددر,1979-1906االسددددد مي , 
 .(10-9(,ر ر 1980بيروا, 
.الزم لهتدددد  ذيددددا  المددددالك , ايددددراق  دددد    ددددد م هددددر الددددديق 146
ك يدددد   ةامعدددد  الباددددرة, (,اطروحدددد  دكتددددوران,1907-1896لددددان 
 .22(,ر1997, اآلدا 
 . 103م هر احمد, المادر السابد,ر .كمال147
 . 254,ر3.حسق كريم الةا , المادر السابد,ي148
.ز.ي.هرلدددد  , مدددددال الدددد  التدددداريخ اال تاددددادي الحددددديد 149

 الحسدددددددددددددي  , ترةمددددددددددددد  مادددددددددددددطه  ل لدددددددددددددر  االوسدددددددددددددط,
 .201(,ر1973بيروا, 
 الماددددددددر السدددددددابد, .  ددددددد  اضدددددددير  بدددددددا  الملدددددددايا ,150

 اهحاا متعددة.
 . 105ياق, المادر السابد,ر.ارو دا ابراهيم151
 . 63.اضير البديري, المادر السابد,ر152
 . 103.دو الدولبر, المادر السابد,ر153
. يك .ار.كيددددددي, ايدددددراق دوراق  اةدددددار ويدددددر امددددددق رضدددددا 154
 ت دددددراق, هدددددـ(,ترةم  م ددددددي حقيقدددددا ادددددوا,1304-1175اددددداق 
 (.93-92 (,ر ر  1381 ق و , 
اسدددد  بريطا يددددا تةددددان .اضددددير م  ددددوم  رحدددداق البددددديري , سي155

 ك يددددددددد  االدا , (,اطروحددددددددد  دكتدددددددددوران,1919-1896ايدددددددددراق 
 (.118-117(,ر ر 1991ةامع  بغداد, 

ا تاددددادياا البتددددرول  دددد   ومحمددددد بةا دددد ,  يسددددوي.لددددارل 156
 ترةمدددددددددد  احمددددددددددد  ددددددددددراي وااددددددددددروق, اللددددددددددر  االوسددددددددددط,

 (.64-63(,ر ر  1966القاهرة, 
-115ر ر  .طددددددددد ل مةدددددددددذو , الماددددددددددر السدددددددددابد,157
119.) 
 . دددددددوري  بدددددددد البايدددددددا السدددددددامرال , الماددددددددر السدددددددابد,158
 ( .53-50ر 
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. وزيدددددددددد  اددددددددددابر محمددددددددددد, ايددددددددددراق بدددددددددديق الحددددددددددربيق 159
 ك يدددددددد  االدا , (,رسددددددددال  ماةسدددددددتير,1939-1918العدددددددالميتيق 
 .37(,ر1986ةامع  بغداد, 

 . 95. يك .ار.كيدي, المادر السابد,ر160
 ةمددددددددال الددددددددديق اال غددددددددا  , .  بددددددددد القددددددددادر المغربدددددددد ,161

 (.1948لقاهرة, ا
-1906.امدددال السددديك ,تاريخ ايدددراق السياسددد  بددديق  دددورتيق 162
 .25(,ر1999(,الكويا, 1979
 . 199, المادر السابد,ر.كمال م  ر احمد 163
 .ابدددراهيم ا يدددل احمدددد وا يدددل   ددد  مدددراد, الماددددر السدددابد,164
 (.100-99ر 
 (.97-96ر ر  . يك .ار.كيدي, المادر السابد,165
 .202ر احمد , المادر السابد,ر. كمال م  166
 .70.اضير البديري, المادر السابد,ر167
 . 114.ارو دا ابراهيمياق, المادر السابد,ر168
 .51. بد ف لهت  حال  البديري, المادر السابد,ر169
 . 115. ارو دا ابراهيمياق, المادر السابد,ر170
ا قددددد   ملدددددروطيا ايدددددراق  .محمدددددد اسدددددما يل رضدددددوا  ,171

(,ر ر 1381ت ددددراق,  ا تلدددداراا   مدددد  و رهددددا ك , لددددركا
 82-92.) 

172.E. G. Browne The Perian 
Revoution of1905-1909, London-

1910, P. 122                                          
173.Ibid p . p,353-354.                         

               
            ر ر السددددددددددددددابد,.     يك .ار.كيدددددددددددددددي, المادددددددددددددددر 174

 100-101      .) 
 . 123ارو دا ابراهيمياق, المادر السابد,ر  .175
ة ددددد  .م دددددي م كددددزادن, تدددداريخ ا قدددد   ملددددروطيق ايددددراق,176
 .87(,ر1330ت راق,  سوم,
 . ابدددراهيم ا يدددل احمدددد وا يدددل   ددد  مدددراد, الماددددر السدددابد,177
 (.103ر 
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( 122-121ر  السدددددابد,. ارو ددددددا ابراهيميددددداق, الماددددددر 178
. 

 (.103-102.  يك .ار.كيدي, المادر السابد, 179
 .76. اضير البديري, المادر السابد,ر180
 .104.دو الدولبر,المادر السابد,ر181
 .204.ز.ي.هرل   , المادر السابد,ر182
.اضدددير م  دددوم  رحددداق البدددديري, سياسددد  بريطا يدددا باتةدددان 183
 (.264-257ر ر   ايراق,
ايدددراق  ددد  سددد واا الحدددر  العالميددد   ي ا ددد  لدددويل,. دددوز184

 (.48-47(,ر ر 1985البارة,  االول ,

185.John De Nove Amercan Interets and 
PoLicies in The Middle East 1900-1939 
Minnca Polis-1963 P. 276.                          

   
 إلمددددارةالتدددداريخ السياسدددد   ماددددطه   بددددد القددددادر ال ةددددار,.186

 (,1925-1897 ربسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتاق العربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 .194(,ر1971القاهرة, 
بريطا يدددددا واللدددددر  االوسدددددط مدددددق ا ددددددم  .ريددددددر بدددددوالرد,187

 (,ترةمدددددددد  حسددددددددق احمددددددددد السدددددددد ماق,1952العاددددددددور مددددددددق 
 .(101-100(,ر ر 1956بغداد, 
-الع  دددداا االيرا يدددد  . بددددد الم ددددا  لددددكر ةاسددددم ال ددددداوي188

مع ددددد الدراسدددداا  ن,(,اطروحدددد  دكتددددورا1948-1917السددددو يتي  
,ر 1990القوميدددددد  وااللددددددتراكي  الةامعدددددد  المست اددددددري ,بغداد,

 (.65-64ر 
المادددددددر  .ابددددددراهيم ا يددددددل احمددددددد وا يددددددل   دددددد  مددددددراد,189

 .109السابد,ر

190 . Ramazani Op-Cit P . 164 .          
تدددددداريخ هةددددددد سددددددال  اذربيةدددددداق  .احمددددددد كددددددروي,191         

 ةددددددددددا  ة ددددددددددارم, يازما ددددددددددد تدددددددددداريخ ملددددددددددروط  ايددددددددددراق,
 (.821-820 (,ر ر 1346, ت راق
 .90اضير البديري, المادر السابد,ر .192

 .117.كمال م  ر احمد , المادر السابد,193
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194.Ramazani OP-Cit P.165.                    
االتةاهدددددددددداا الوط يدددددددددد   دددددددددد   .همددددددددددايوق كاتوزيدددددددددداق,195

مة ددد  الا دددي   (,ترةمددد  هالدددم كددداط  الزم,1926-1921ايدددراق 
 .59(,ر1948(, 1(,العدد 16المة د  العرب ,

 .61.المادر  هسه,ر196
 

1.  
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 الفصل الثاني
 (1979-1921ايران في العهد البهلوي)

( والتطاورات العاماة فاي 1941-1921رضا شااه):االول  المبحث
 ايران 
 انقالي حوت اوالً:
 
 االسدددرة الب  ويددد  مةدددرد وتأسدددي لدددم يكدددق سدددقوط االسدددرة القاةاريددد    

 ق مةمو ددد  كبيدددرة مدددق العوامدددل السياسدددي ذلددد  أل  م يددد  تغييدددر ا ددد  ,
 ا ال دددددرو  تادددددادي  تها  دددددا  يمدددددا بي  مدددددا وهيدددددأواالةتما يددددد  واال

التددددد  مكدددددق رضدددددا الماز ددددددرا   مدددددق اق يتحدددددول الددددد   الموضدددددو ي 
 المسددد ول االول,اق لدددم يكدددق الوحيدددد, لم طقددد  حساسددد  مدددق  دددالم م ت ددد 

  (1).حوال   قديق مق الزمقومتاار  ل
 تقطدددددق كا دددددا متوسدددددط  م كيددددد   اسدددددرة الددددد  اددددداق رضدددددا ي تمددددد   

  دددددددد  ولددددددددد. ايددددددددراق لددددددددمال الوا عدددددددد  ماز دددددددددراق  دددددددد  سددددددددوادكون
 والدددددددن كدددددداق  قددددددد ,  سددددددكري ةددددددو  دددددد  وتر ددددددر (,م1878اذار16 

 ادا دددده( 1893  ددددام و دددد . ضددددابطا   االاددددر هددددو ةدددددن وكدددداق , ضددددابطا  
 (2).بط راق الةديدة القوزا   ر   كتال  احدا    االه
 لك ددده تددددري  ددد  دادددل رضدددا الماز ددددرا   القدددوزا  ة دددديا  بسددديطا  ,   

( وذلددد  لمدددا ا بدددا مدددق كهدددامة 1903سددد كه بسدددر   اااددد  بعدددد العدددام 
 .وةرلة

و ددد  سددد واا الحدددر  العالميددد  االولددد  تددددري رضدددا اددداق  ددد  الرتددد    
 (,  ددددم1915العددددام  دددد    قددددد ااددددب  يدددداورا  , اي مقدددددما  , العسددددكري ,

لددد  ا"سدددره   دو" اي  قيددددا   ددد  السددد   التاليددد  و قدددل الددد  كرم لدددان  دددم 
 (3)وبعدها ال  العاام  ط راق. همداق,

وم ددددذ اق كدددداق يادددددم  دددد  القددددوزا  اط دددد  رضددددا ادددداق   دددد  اوضددددا    
او  ك دد ,  ق مددا وةدددا م طقدد  م مدد   دد  ايددراق لددم يادددم  ي ددا الددب د  ددق

لدددددالرها ,كمدددددا احتددددد  ايضدددددا  لدددددم يلدددددتر   ددددد  حم ددددد  موة ددددد  ضدددددد  
بحكدددم م  تددده.  قدددد كددداق الضدددباط الدددرو  هدددم الدددذيق يلدددر وق  باألةا ددد 

رة   ددد  القدددوزا , كمدددا   ددددا اليددده حراسددد  البع ددد  االمريكيددد   دددم السدددها
 اقباأللمددد ا ةددد   المادددر يق البريطدددا   والروسددد  ,االلما يددد  واايدددرا  

  امددد  مددداوال سددديما الدددرو  .وبادددورة  واادددب  حساسدددا  تةدددان اال ك يدددز ,
 (4). لألةا  كاق رضا ااق يميل ك يرا  
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 (المادددددداد  1299لدددددد دا ايددددددراق يددددددوم ال الددددددد حددددددوا  ددددددام   
( ا ق بدددددا   دددددادة ضددددديام الدددددديق طباطبدددددال  1921لدددددباط( ام 21ليدددددوم 

سياسددددديا  ورضدددددا اددددداق  سدددددكريا  .ادا اال قددددد   الددددد  سدددددقوط وزارة 
ول التدد  لددم تعدد  سددوا ايددام معدددوداا ودلددق بدايدد  تحدد سددباهدار ا  ددم

 وتأسدددي سياسددد   ددد  تددداريخ ايدددراق اكتمدددل بسدددقوط االسدددرة القاةاريددد  
 (5)االسرة الب  وي  الحاكم .

ق الحقددددددددددالد الكام دددددددددد  المتع قدددددددددد  بددددددددددا ق   ال تعددددددددددر  لحددددددددددد اآل  
لكددددق االمددددر الم كددددد اق بريطا يددددا لددددم تكددددق بعيدددددة  (,1921لددددباط21 

ل   ددده.  مدددق المعدددرو  اق  الدددد القدددواا البريطا يددد   ددد  ايدددراق الة دددرا
لدددارة اولعدددل اب دددذ  (6)ايرو سدددايد كددداق ماططدددا  ل  قددد   ومتابعدددا  لت هيدددذن.

 دددق الددددور البريطدددا   مدددا ورد   ددد  لسددداق رلدددي  الدددوزرام البريطدددا   
و سددددتوق تلرلددددل  ددددق رضددددا ادددداق بعددددد  لددددريق سدددد   مددددق اال قدددد   

و حدددددق الدددددذيق  " حدددددق الدددددذيق  ادددددب ان   ددددد  العدددددر  االيرا ددددد  بقولددددده
 (7) زل ان".

دد  دددلق ي ددد  التاليددد  مدددق و دددو  اال قددد   ةدددرا ا تقدددال اددد ل االيدددام ا  
كددداق مع م دددم مدددق  كبيدددر مدددق مدددو ه  الحكومددد  والادددحا ييق و يدددرهم, 

 ددد  والمعددداديق لبريطا يدددا, وتدددم ا ددد ق االحكدددام العر يددد   ددد  العاادددم . 
زارة ةديدددددة و الطباطبددددال  الددددديق ضدددديام ضددددوق اسددددبو  واحددددد لددددكل 
 (8)وةعل رضا ااق  الدا  ل ةي  .

ق الددوزارة الةديدددة   دد  ت هيددذ مةمو دد  مددق اال مددال , كدداق مدد  م ددا  
لكددددد  يوهمدددددوا ال دددددا  بعددددددم ارتباط دددددا  م(1919بي  دددددا الغدددددام معاهددددددة 

ببريطا يددددا ولددددو  اهريددددا  , وكددددذل  و عددددوا معاهدددددة حسددددق الةددددوار مدددد  
(, التدددد  تع ددددد االايددددر بموةب ددددا بعدددددم 1921االتحدددداد السددددو يت   ددددام 

ا سدددوام  ددد  كدددي ق ام اذربيةددداق ممدددمسدددا دة الةم دددورييق اال هادددالييق 
م ددددددد إلسددددددقاط ما واسددددددتعادة السدددددديطرة   ي مددددددا مددددددق  بددددددل الحكومدددددد  

 (9)المركزي .
 يدددر اق الاددد   مدددا لبدددد اق بددددل بددديق  دددادة اال قددد    ضددديام الدددديق   

وزيدددر الحربيددد  رضدددا اددداق الدددذي كددداق ك يدددر التددددال  ددد  الطباطبدددال  و
وزاراا الدولدددد  لدددد وق الددددوزارة , سددددا يا  بددددذل  لهددددرم هيم تدددده   دددد  

وم سسددددات ا وبسددددط  هددددوذن وهيم تدددده   دددد  القددددواا العسددددكري  ووحددددداا 
اذ كدددداق رضددددا  ,(10)و  ددددر ذلدددد  ة يددددا   دددد  ملددددك   الة درمدددد  , القددددوزا 

 ددم  , ادداق را بددا   دد  ضددم ا الدد  الةددي  اال اق الطباطبددال  ر ددم ذلدد 
االةا ددد  الدددذيق كددداق رلدددي  الدددوزرام  الادد   ال دددا   حدددول المستلددداريق
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ب ددم   دد   كدد  رضددا ادداق الددذي ا تددرم لدددا اللددان   دد  مددا را بددا  
بددددر مدددق رلدددي  الدددوزرام واو دددر اددددرن   يددده حتددد  ااددددر االايدددر 

 دددددددد  حزيددددددددراق  الطباطبددددددددال  الددددددددديق ضدددددددديام ددددددددرارا  بحددددددددل وزارة 
( وك دددددد  بعدددددددن احمددددددد  ددددددوام السدددددد ط   لتلددددددكيل وزارة 1921 ددددددام 
 (11)ةديدة.

الددد  السددد ط  ممدددا تقددددم يتضددد  بددداق رضدددا اددداق كددداق يطمددد  ل وادددول   
واسدددقاط حكدددم االسدددرة القاةاريددد  بطريقددد  ذكيددد  و مدددل   ددد  مراحدددل , 
  قددد اسددتغل ضددع  احمددد لددان القاةدداري مددق ة دد  , واسددتهاد مددق التددذمر

 ددب د ل يمددا بعددد بم  ددر الم قددذ الوحيددد   ددم ال  ددور الحااددل  دد  الددب د ,
 (12)لما يم كه مق ابرة  سكري     هذا المةال مق ة   اارا.

يدددوم يمدددر كددداق اللدددع  ي يدددد اطدددواا رضدددا اددداق ويلدددةعه  ددد  كدددل   
ويبددددار  ا تادددداراته , وال لدددد  اق كددددل ذلدددد   ددددد زاد مددددق  وتدددده , ممددددا 
 ةعدددل اللدددان يك هددده بتلدددكيل وزارة ةديددددة بسدددب   لدددل مدددق سدددبقه   لدددذل 

م(,التددددد  تعدددددد الددددددوزارة 1923تلدددددريق االول29لدددددكل وزارتددددده  ددددد  
 (13)االايرة    الع د القاةاري.

رضددددا ادددداق  لبددددد مدددددة  ادددديرة   دددد  تلددددكيل الددددوزارة ,وبعددددد مددددرور   
تلددددريق  31ق  دددد  اذ تمكدددد بددددالتاطيط ال  ددددال  ل واددددول الدددد  العددددر ,

 دددددرار  إلاددددددار( اق يضدددددغط   ددددد  مة ددددد  ال دددددوا  1925 دددددام االول
 حادددل   ددد  اال  بيددد  بالموا قددد    ددد  ا  دددام الحكدددم القاةددداري وتسددد يم

 يسددددداق و ددددد  الرابددددد  والعلدددددريق مدددددق  السددددد ط  م  تدددددا  لرضدددددا اددددداق ,
( تددددم ت اددددي  رضددددا ادددداق لدددداها    دددد  بدددد د  ددددار  باسددددم 1926 ددددام 

 (14)رضا لان ب  وي, وبذل  تحقد ح مه بالواول ل عر .
 

 ثانياً:التطورات الداخلية في ايران في عهد رضا شاه
 دددر    السددد ل  القاةاريددد  وتدددولاسدددتطا  رضدددا لدددان بعدددد اق  دددزل   

ومعارضددديه  دددق ( مدددق ابعددداد ا  ددد  م ا سددديه 1926 دددام  بددد د  دددار 
السدددداح  السياسددددي  و مددددل   دددد  ا امدددد    ددددام ديكتدددداتوري ا هددددرد  يدددده 
بالسددد ط  وحكدددم حكمدددا  مركزيدددا  حتددد  اق المة ددد  الدددوط   الدددذي ابقدددان 

  ددم تةددري  دد    دد  توةيدده السياسدد  , تددأ يررضددا لددان لددك   لددم يعددد لدده 
حددرة ولددم ياددل الدد  هددذا المة دد  سددوا  هددذن المدددة ا تاابدداا حقيقيدد  او

الددددذيق كدددداق ياتددددارهم رضددددا لددددان بالتلدددداور مدددد  اللددددرط  اال ضددددام 
 اادددب  هدددذا المة ددد   بدددارة  دددق واة ددد  يدددزيق ويغطددد   ي دددا  السدددري  ,

, كمدددا  مدددل   ددد  تقييدددد الحريددداا  رضدددا لدددان   ددد  حكمددده الدددديكتاتوري
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وحضدددر اي  لددداط سياسددد  و قددداب   ددد  الدددب د. ولكدددق   ددد  الدددر م مدددق 
د والتطددددوير التدددد  هددددذا ال ي كددددر اق لدددده دور كبيددددر  دددد  سياسدددد  التحدددددي

 (15) ادها    الب د اباق مدة حكمه.
اسددددت د  رضددددا لددددان  دددد  سياسدددداته التحدي يدددد  تحقيددددد    دددد  اهدددددا  

 اساسي  وه  
 تعزيز س طته. /1
 ترسيخ د الم المةتم  الةديد الذي كاق ي لدن. /2
 (16)تقوي  سيطرة الدول      المةتم  . /3
 

 ايران:واهم القطاعات التي شملها التحديث في 

 كرية:المؤسسة العس-1

ق هددددذن (,أل1921لم سسدددد  العسددددكري  م ددددذ  ددددام اهددددتم رضددددا لددددان با  

  الم سسدددد  الركيددددزة االساسددددي  التدددد  اسددددت د الي ددددا ال  ددددام الب  ددددوي  دددد

االمدددر الدددذي حدددرر مدددق ا لددده م سددد  االسدددرة الب  ويددد    ددد   ايدددراق ,

م ددددام بب ددددام القددددواا المسدددد ح  االيرا يدددد  ب دددداما  راددددي ا  مدددد ه   ل قيددددام 

ه . الدددد ا   دددق الدددب د وحمايددد  ال  دددام الةديدددد مدددق االاطدددار المحيطددد  بددد

د امتددده االساسدددي  التددد  يعتمدددد   ي دددا  ددد  ت بيدددا ولكددد  يكدددوق الةدددي  

 تدددو ير ميزا يددد  كا يددد  ل قدددواا المسددد ح   مدددل رضدددا لدددان   ددد  سددد طته ,

ق ا اهيددد   دددق  بالةا ددد  االكبدددر مدددق ميزا يددد  الدولددد  , تح ددد االيرا يددد  

ويكهدددد  اق   هددددا  العسددددكري ,مع ددددم  الددددداا الدددد هط كا ددددا توةدددده لإل

                              لأل دددددددددددددددددوام دددددددددددددددددذكر بددددددددددددددددداق الماااددددددددددددددددداا العسدددددددددددددددددكري  

 (17)ل ميزا ي .(مق المةمو  العام %41,8(ب غا 1928-1933 

و ددددرم التة يددددد  ت  دددديم الةددددي  وتقويتدددده , بإ ددددادةاهددددتم رضددددا لددددان   

و تيةددددد  ل دددددذا االهتمدددددام ازداد  ددددددد ا دددددراد  (,1925االةبددددداري سددددد   

الددددددددددددد  رةدددددددددددددل( 40القدددددددددددددواا المسددددددددددددد ح  االيرا يددددددددددددد  مدددددددددددددق  

(بضدددددم  م  ددددددواا 1941الددددد  رةددددددل(  دددددام 125(الددددد  1925 دددددام 

( كمدددا اادددب  1939 اللدددرط  التددد  ادمةدددا بدددالةي  ال  دددام  م دددذ  دددام

 ( 18)لديه  وة بحري  و وة ةوي  تعداد كل م  ا ال  رةل.
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وا تمدددددد  ددددد  تسددددد ي  الةدددددي  وتة يدددددزن بالمعدددددداا العسدددددكري    ددددد    

   دددددايطاليدددددا والما يدددددا وةيكوسددددد و اكيا وبريطا يدددددا واسدددددبا يا , وابددددددا 

م تادددد ي  االسدددد ح  الاهيهدددد   دددد  ايددددراق بب دددداالو ددددا  هسدددده اهتمامددددا   دددد  

  دددد  االسدددد ح   دددد  ط ددددراق بتددددراير مددددق الما يددددا .تمةمدددد  لادددد ا   

 ا اااددد  لتاددد ي  وادامددد  الطدددالراا  ددد  ط دددراق,آايضدددا  م لددد أوا لددد

المحمدددرة لاددديا    طددد  االسدددطول البحدددري  و ا ددددة بحريددد   ددد  مدي ددد 

 (19)االيرا  .

ولغددددددرم ر دددددد  كهددددددامة الضددددددباط ارسددددددل المتهددددددو يق مدددددد  م الدددددد    

 العديدددد مدددق المددددار واسددد  ل دددم  االكاديميددداا العسدددكري   ددد   ر سدددا ,

ولدددددم يتدددددردد بتدددددو ير  العسدددددكري  ومددددددار  اادددددرا اااددددد  ل تع ددددديم ,

الةدددددددي  مدددددددق الم بددددددد  والبطا يددددددداا واالحذيددددددد  مسدددددددت زماا هدددددددذا 

 (20)و يرها.

 قددد و ددر مسددتوا معالدديا   ربددط لددان ايددراق ال ابدد  العسددكري  بحكمدده ,  

ا  ددد  ل ضدددباط وميدددزهم  دددق  يدددرهم مدددق المدددواط يق ومددد ح م االراضددد  

وارسدددل العديدددد  , رمزيددد  ولددديد ل دددم  اديدددا   امدددا   ددد  ط دددراق ربأسدددعا

واهدددتم بزم لددده االو يدددام  , مددد  م الددد  االكاديميددداا العسدددكري  االوربيددد 

 ددد  لدددوام القدددوزا  و  ددددهم م ااددد  متقدمددد   ددد  الةدددي  الةديدددد, ومددد  

كددددل هددددذا االهتمددددام المتزايددددد بددددالةي , اال اق رضددددا لددددان كدددداق يتعامددددل 

 دددام , و دددام بعم يددد  ربدددط  هسددده بس سددد   مدددق بلددددة مددد  كدددل بدددادرة  ددددم و

بوادددهه  الم كددد  بددددما  م ددده ,الدددب ط القيدددادة  ددد  مكتبددد  العسدددكري  ددد  

و دددل  الموا ددد  و ادت دددا ,  دددأمراماالركددداق    ال دددرم مدددرورا  بر سددداملر

, البدلدددد  العسددددكري  لكددددل الم اسددددباا العامدددد  حتدددد  اوااددددر   دددددن يرتدددددي

 وبددداألارب دددذا االتةدددان  واالهدددم مدددق ذلددد  ك ددده ا ددده وةددده اوالدن وربددداهم

محمددد رضددا لياددبحوا ضددباطا   عدداليق  دد  القددواا المسددد ح   نولدد    ددد

ويمكدددق واددد  السياسددد  االم يددد  لرضدددا لدددان با  دددا تةدددري  (21)االيرا يددد .

 وااادددد    ددددو ي دددديط مسدددد ولي  الم اادددد  الحيويدددد ,  دددد  هددددذا السدددديا  ,

بالعسددكرييق الددذيق ي ددد ب ددم واال دداليم  الواليدداا امددور بددإدارة يتع ددد  يمددا

ويعطددددي م الاددددد حي  والحريدددد  المط قددددد   دددد  اسدددددتادام سياسدددد  القمددددد  
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واللددددة , وممدددا ال لددد   يددده اق الحكدددام المح يددديق ال يسدددتطيعوق  ددد  م دددل 

هددددددذن االةددددددوام الم يلدددددد  بالر دددددد  والقسددددددوة مددددددق اسددددددتعرام  ددددددوت م 

 (22)"  د االات ا "ـوامكا يات م , ول ذا سم    د رضا لان ب

 تنميم االداريال-2

حددددول رضددددا لددددان الة دددداز االداري الددددذي ور دددده  ددددق القاةددددارييق ,   

د والدددذي اتسدددم بالهسددداد وا عددددام الكهدددامة, الددد  ة ددداز بيرو راطددد  حددددي

(مو دددد  معي دددديق   ددددد الحكومدددد   دددد   لددددر 90,000 وامدددده حددددوال  

 يم,التع دددد الماليدددد , العدددددل, ارةيدددد  ,الا , الداا يدددد  وزراا مد يدددد  هدددد  

 الطدددر  والاددد ا  . وا ددداد رضدددا الزرا ددد , والبدددر , البريدددد التةدددارة,

رة  ددد  محاولددد  تددداميق السددديطلدددان ال  دددر  ددد  ادارة اال ددداليم  ددددة مدددراا 

ادددرا المركزيددد  , وازال حددددود اال ددداليم القديمددد  واوةدددد  لدددرة ا ددداليم ا

اا وحدددد با  دددا اال طبدددا  ليعطددد اات هدددا  دددق اال ددداليم القديمددد  بحددددودها 

, وكددداق  رضددده مدددق  يمددد  تحدددا اسدددمام ةديددددةةديددددة وليسدددا ا ددداليم  د

ذلدد  القضددام   دد  كددل لددعور ا  يمدد  او  ب دد  او طدداله , و دد   ضددوق 

ذلددد    دددر رضدددا لدددان سددد طاا حكدددام اال ددداليم , و ددديق رةالددده حكامدددا  

 (23)"الاا اا"   ي ا بدال  مق الز اماا القب ي 

 م غيددددا  بددددذل   هدددد    ددددد رضددددا لددددان اسددددتبدل ال  ددددام االداري السددددابد,  

  ( مدددد1938(ا  يمددددا   ددددام 49مقاطعدددداا الكبيددددرة ليقسددددم الددددب د الدددد   ال

تق دددير اددد حياا وسددد طاا الدددوالة الدددذيق اادددب  ا  دددب م مدددق رةالددده 

لدددذل  كا دددا يدددد السددد ط  تادددل الددد  بعدددم القدددرا , وبدددذل   المقدددربيق ,

اضددد  الو تدددأ رنبعدددد  ب ددد  ة دددازا  اداريدددا  حددددي ا    ددد  الددد مط االوربددد  ,

 اذ لددددم تكددددق اطواتدددده االادددد حي  اال , كيددددابالتةربدددد  الكماليدددد   دددد  تر

 ( 24)ا عكاسا  لما تم ت هيذن ه ا  .

وم دددددذ البدايددددد  لدددددر   دددددا وق  دددددر اول مدددددرة   ددددد    دددددام التسدددددةيل   

ل ادمددد  المد يددد  ومقيدددا  الضدددرال  و دددا وق اال ضدددباط و  دددام التر يددد  

, ولكدددق  تيةددد  لعددددم  الددددول ال اميددد باللدددكل الدددذي كددداق موةدددودا  لددددا 

الابدددددرة والتعيددددديق المهدددددرط ل مقدددددربيق مدددددق اللدددددان والرواتددددد  الق ي ددددد  
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                          ل برو راطيددددددد  مدددددددأ ورا  اادددددددبحا الادمددددددد  المد يددددددد  الةديددددددددة مددددددد    

.االمدددر الدددذي سددداهم  ددد  حادددر مركزيددد  السددد ط   ددد   والهسددداد االداري

                         ط ددددددددددراق وحاددددددددددر ةميدددددددددد  ايددددددددددوط الدولدددددددددد  االيرا يدددددددددد   دددددددددد  

, بحيددد لددم يكددق امددام الحكددام المح يدديق سددوا ت هيددذ  يددد رضددا لددان وحدددن

 (25)ما يادر مق المركز بقاد ا ام    ام مركزي  وي.

 كدددداق هددددد  اللددددان مددددق ورام ا ددددادة التقسدددديم االداري ل ددددب د تددددذوي   

   , اال دددرا  وااللسدددق والغدددام لاادددي  بعدددم اال ددداليم االيرا يددد  المسدددتق

ك ددده  ددد  الو دددا  هسددده سدددا د  ددد  طمددد  هويددد  السدددكاق وا قددددهم رو  ل

 اهيددد   دددق   دددور العديدددد  والدددوطق ككدددل , لإل  ددديمالتضدددامق والدددوالم 

اد مددددق الا  دددداا اللددددديدة والت دددداحر الددددذي د  بدددديق حكددددام اال دددداليم و ددددو

الوحددددددداا العسددددددكري  المرابطدددددد   دددددد  اال دددددداليم بااددددددور  ددددددرم 

رن السدددد بي    دددد  السددددكاق ممددددا كدددداق لدددده ا ددددا القددددراراا   دددد  السددددكاق,

 (26)بالدرة  االسا  .

راق اتسدددما سياسددد  رضدددا لدددان تةدددان القبالدددل واال  يددداا القوميددد   ددد  ايددد  

غدد   قددد طمدد  الدد  ا امدد  دولدد  ايرا يدد  بلددع  واحددد ول . بطدداب  لددو ي  

وا سددددةاما  مدددد  هددددذن  واحدددددة و قا دددد  واحدددددة وسدددد ط  سياسددددي  واحدددددة.

وتددددم تغييددددر   يددددر الهارسددددي  ,السياسدددد  تددددم   ددددد المدددددار  والمطدددداب  

 اقاوزسددتالعديددد مددق اسددمام المدددق والم دداطد  دد  الددب د  قددد اط ددد اسددم 

 اي بددد د القددد   والحادددوق(     ربسدددتاق واسدددم ب  دددوي   ددد  ا زلددد  

واسدددم  دددر  اذربيةددداق   ددد  كردسدددتاق  واسدددم كرم لدددان   ددد  لرسدددتاق

    المحمددددرة . و دددد  واسددددم رضددددالي    دددد  اروميدددد  واسددددم ارملدددد ر

ق ( تدددم تغييدددر اسدددم الدددب د  هسددد ا مدددق بددد د  دددار  الددد  ايدددرا1935سددد    

 (27)يق .يوتع   موطق االر

 التعليم-3

 دد  ميددداق التع دديم ا اددبا ة ددود رضددا لددان لتطددويرن ور دد  كهامتدده ,   

 قددددد توسددددعا حركدددد  ا لددددام المدددددار  وزادا ا ددددداد الت ميددددذ , االمددددر 

 ددد  اواادددر   ددددن  مدددا  (مدددرة12ع ددديم الددد   حدددو تالدددذي زاد  ددد   سدددب  ال
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(طهدد   55,960( الددذي لددم يكددق  يدده سددوا 1925كدداق   يدده  دد  العددام  

( مدرسددددددد  ابتداليددددددد  حدي ددددددد  , ارتهددددددد   دددددددددهم 648 مسدددددددة يق  ددددددد 

( 2330( طهددد   يدرسدددوق  ددد  287,245( الددد  اك دددر مدددق 1941 دددام 

 , مدرسددد  ابتداليددد   ادددري  كددداق ا  ب دددا يددددار مدددق  بدددل وزارة التع ددديم

  المدددددددددددددددار  ال ا ويدددددددددددددد  كددددددددددددددذل  ارتهدددددددددددددد   دددددددددددددددد طدددددددددددددد 

( مدرسدددد   ا ويدددد  74(طالبددددا  يدرسددددوق  دددد  14,488(مددددق 1925 ددددام 

( م  دددددددددا تدددددددددديرها البع ددددددددداا التبلددددددددديري  ,ارتهددددددددد  16 ادددددددددري  , 

 (مدرسددددددددد  اااددددددددد 110طالبدددددددددا ( يدرسدددددددددوق  ددددددددد  194,28الددددددددد  

(مدرسدددد   ا ويدددد   اددددري  حكوميدددد ,  دددد  حدددديق ا اهددددم  دددددد 241و 

طال (,ولددد د 785 ( الددد 984,5الدارسددديق  ددد  المددددار  الدي يددد  مدددق 

( بعدددد 1934ةامعددد  ط دددراق  دددام  بإ لدددامالتع ددديم العدددال  تطدددورا  هامدددا  

دمدددد  ك يات ددددا السددددا "الطدددد  والزرا دددد  وتدددددري  المع مدددديق والقددددا وق 

والع ددددوم السياسددددي " , و دددد    ايدددد     ي يدددداا القددددرق الماضدددد   واآلدا 

" طددد  االسددد اق والاددديدل  والبيطدددرة  اضددديها ل دددا امددد  ك يددداا ةديددددة

ممدددا ادا الددد  ارتهدددا  ا دددداد الط بددد   ," الةمي ددد  والتك ولوةيدددا وقواله ددد

(كددددددددداق ه دددددددددا  اك دددددددددر 1941الاددددددددريةيق ووادددددددددوال  الددددددددد   دددددددددام 

طالددددد (, وبمدددددوازاة ذلددددد  زادا ا دددددداد المتادددددرةيق مدددددق 3300مدددددق 

الةامعدددداا االة بيدددد  ال سدددديما بعددددد رةددددو  ط بدددد  البع دددداا الدددد  الددددب د, 

(  دددددددددددددددددددداد مدددددددددددددددددددد  م اك ددددددددددددددددددددر 1940 حتدددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددام 

(ااددددروق كددددا وا يكم ددددوق دراسددددت م ,  ضدددد   450 اددددري (,و500مددددق 

( 3200 دددددق ذلددددد   ددددداق الدددددوزاراا االادددددرا كا دددددا تددددددر  حدددددوال   

مو ددددددددددد   ددددددددددد  المددددددددددددار  التق يددددددددددد , ووزارة التع ددددددددددديم كا دددددددددددا 

( مددددق البددددالغيق  دددد  اددددهو  محددددو االميدددد  المسددددالي  907,173تدددددر  

( %90( , ولكدددق بدددالر م مدددق هدددذن الة دددود  ددداق اك دددر مدددق 1941 دددام 

 (28)يعا وق مق   م االمي .   وااطد اله حي  مق سكاق الم 

و ددد ةددرا تغييددر الم دداه  الدراسدددي  واتاددذا الم دداه  وا  مدد  التع ددديم   

الهر سددددددددي  ا موذةددددددددا  لتطبيق ددددددددا  دددددددد  المدددددددددار  االيرا يدددددددد , وم ددددددددذ 

( ا ددددر مة دددد  ال ددددوا  االيرا دددد   ددددا وق التع دددديم االةبدددداري 1927سدددد   
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اال تقدددار الددد  اب يددد  مدرسدددي  لةميددد  االطهدددال  ددد  سدددق الدراسددد  ,اال اق 

ةعدددل مدددق المتعدددذر تطبيدددد القدددا وق ع مددديق كا يددد  والددد قر  ددد  ا دددداد الم

بلدددددددددددددددددددكل ادددددددددددددددددددحي  , و دددددددددددددددددددررا الحكومددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد  

طالدددد ( متهددددو  سدددد ويا   دددد  بع دددداا دراسددددي  100(ارسددددال 1928سدددد   

(طالبددددددا   دددددد  150وارتهدددددد  العدددددددد الدددددد    وزمدددددداالا الدددددد  اوربددددددا ,

(مدددق هددد الم 500ق  (كددداق اك دددر مددد1940( وبح دددول  دددام 1930سددد   

 ددددد اكم ددددوا دراسددددت م و ددددادوا الدددد  ايددددراق حيددددد  م ددددوا  دددد   الطدددد  

وكا ددددا الاطددددوة الم مدددد  االاددددرا التدددد  . مات دددد  االة ددددزة الحكوميدددد  

                    ا دددددددددم   ي ددددددددا رضددددددددا لددددددددان هدددددددد  ااضددددددددا  المدددددددددار  االة بيدددددددد  

 (29)الحكوم . لإللرا ومع م ا مدار  تبليري  ,     الب د ,

الحدددرو  العربيددد  التددد  تكتددد  ب ددددا  إللغددداما د دددواا ترمددد  و  دددر  

تددد  ,  يدددر اق ت ددد  الدددد واا لدددم يكال تي يددد ال غددد  الهارسدددي  بدددالحرو  

بسددددب  المعارضدددد  التدددد  ةوب ددددا ب ددددا . وةددددرا االهتمددددام ل ددددا ال ةددددا  

 بماضدددد  ايددددراق وا ارهددددا تحددددا لددددعار احيددددام امةدددداد ايددددراق القديمدددد .

 األلدد ربد اسددتبدل االلدد ر العربيدد  واتاددذ هددذا االهتمددام الددكاال   دددة   قدد

وةددده و ,ق  سدددابوميددد  القال باأل يددداداالحتهدددال  وا يدددد , الهارسدددي  القديمددد 

وام و  دددرا هدددذن االةددد .اهتمدددام لدراسددد  اال دددار القديمددد  والت قيددد     دددا

ادلدددتي  الدولددد  الساسدددا ي  القديمددد  والديا ددد  الزر إل دددادةد دددواا متطر ددد  

 (30)بد وا اق االس م  رم     ايراق وكاق سببا     تا ه ا.

 الصناعة-4

ح يدددددا الاددددد ا   باهتمدددددام بدددددالذ مدددددق لددددددق رضدددددا لدددددان والحكومددددد    

االيرا يددددد  مدددددق اددددد ل تلدددددةي  التاددددد ي   دددددق طريدددددد ر ددددد  التعريهددددد  

مويدددددل الاطدددددط الةديددددددة الحكوميددددد  وتادددددال االحتكددددداراا دالكمركيددددد  وا

م السددددددد   ذاا الهالددددددددة الضدددددددلي   ديوزارة الاددددددد ا   وتقددددددد وتأسدددددددي 

مددددر الددددذي ادا الدددد  مضددددا ه   دددددد الملدددداري  اال المددددت   الماددددا   ,

مددددددرة(  دددددد  اوااددددددر   دددددددن  مددددددا كا ددددددا   يدددددده 17الادددددد ا ي  الدددددد  

( حقدددددددد   ادددددددد ا يا  20اذ تضددددددددا ها اال ددددددددداد مددددددددق  (,1925 ددددددددام 

( التددددد  زادا مدددددق ميزا يددددد  1941ة اددددد ا ي   دددددام أ( م لددددد346الددددد  
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( ,الددد  1925(م يدددوق ا  دددام 245 مدددق ا دددل مدددق   مدددرة(,18الدولددد  

 (31)(.1941(ب يوق ا  ام 43اك ر مق  

 اال تادددددادي  العالميددددد  وا عكاسدددددات ا   ددددد  المبدددددادالاكددددداق ل زمددددد    

التةاريددد  الاارةيددد  مدددق ة ددد  , و ددددم تحقيدددد  ددددر م مدددو  مدددق التقددددم 

 ددد  ميدددداق الاددد ا    ددد  العلدددري ياا مدددق القدددرق الماضددد  مدددق اددد ل 

 تددددال لالمبدددادرة الاااددد  والحدددر  التق يديددد  , دا عدددا   ددد  اتةدددان الدولددد  

  سياسدد مددا يسددم تاددادي  مددق ادد ل بلددكل متزايددد  دد  ت  دديم الحيدداة اال 

 (32)ا تااد الدول .

سددددع  اللددددان الدددد  السدددديطرة   دددد  الم سسدددداا الادددد ا ي  الحدي دددد  ,   

وتضددددددا ها اسددددددت ماراا الحكومدددددد   دددددد  ميددددددداق الادددددد ا   حددددددوال  

مدددراا( ابددداق ال   ي ددداا .  هددد  حددديق كا دددا مسددداهم  الحكومددد   ددد  9 

هددددذا الددددر م   دددداق(1931(م يددددوق ا سدددد   78ال لدددداط الادددد ا   تب ددددذ 

(. و دددد ةدددرا التركيدددز   دددد  1939م يدددوق ا( سدددد   702 هدددز الددد   

اددددد ا اا السدددددكر وال سدددددي  واالسدددددم ا والادددددابوق ومعامدددددل تقطيدددددر 

هددد  الامدددور وال قدددا  والتبدددذ . امدددا الاددد ا   االساسدددي   ددد  الدددب د , و

ا الاددد ا   ال هطيددد  ,  قدددد كا دددا اددداري  طدددا  سددديطرة الدولددد  . اذ كا ددد

الهارسددددي . و  دددد   –ا لددددرك  الدددد هط اال ك يزيدددد  تلددددر    ي ددددا وتددددديره

 ايدد  حددال  دداق رضددا لددان واةدده  قبدداا  ديدددة  دد  ميددداق التادد ي . ومددق

ه دددا  دددداق الحكومدددد  لدددم توةدددده اي اهتمددددام لمسدددالل م مدددد  م ددددل االمدددداكق 

الم اسددددددب  ل ملدددددداري  الادددددد ا ي  او اولويت ددددددا  دددددد  تطددددددوير اال تادددددداد 

ضددا رة ه ددا الدد  محاولدد  روال بددد ل ددا مددق االلددا (33)لددوط   بلددكل  ددام .ا

لدددان تلدددةي  الحدددر  والاددد ا اا التق يديددد  التددد   دددد تددددهورا  ددد    دددد 

 مددددار  اااددد  ل حدددر  وبالدددذاا ل سدددي  السدددةاد أالقاةدددارييق.  قدددد ا لددد

كيددا ديق  دد  تر ددم ا سدد   اسددي  مددق ةا دد  المقبدددلا تواةدده االيرا دد  ,اذ 

وة ددددددو  االتحدددددداد السددددددو يت  وم تةدددددداا الادددددديق وال  ددددددد و يرهمددددددا. 

  ددددد  ا تددددداي السدددددةاد  لإللدددددرا ا م سسددددد  حكوميددددد  اااددددد  لدددددك تو

وتسدددويقه . وكدددذل   الدددا التلدددةي  حدددر  تق يديددد  اادددرا م دددل اددد ا   

 (34)البرو ز والابا  .
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ادا ا امدددد  ادددد ا   حدي دددد   دددد  ايددددراق الدددد  زيددددادة كبيددددرة  دددد  ا ددددداد 

ة مدددق العمدددال االيدددرا ييق . قدددد ازداد  ددددد العمدددال  ددد  الاددد ا اا الكبيدددر

(  امدددل 50,000( الددد  اك دددر مدددق  1925 امدددل سددد     ا دددل مدددق الددد 

وادددد ل المدددددة ذات ددددا ازداد  دددددد العمددددال  دددد  الادددد ا    .(1941سدددد   

 .(  امدددددددل31,000الددددددد  حدددددددوال   ( امدددددددل20,000ال هطيددددددد  مدددددددق 

 ددددد  الدددددور  الادددددغيرة و مدددددال سدددددك  الحديدددددد  العدددددام يق وبإضدددددا  

والمددددددددددوا ل وم دددددددددداةم الهحددددددددددم و يددددددددددرهم  دددددددددداق الددددددددددر م يرتهدددددددددد  

بعدددم المادددادر الددد  اق  ددددد العمدددال   امدددل. وتدددذه (170,000الددد  

م يددددوق  امددددل  بيددددل الحددددر  العالميدددد   حددددوال   ادددد االيددددرا ييق ب ددددذ 

  (35)ال ا ي .

  هددددالمت هددددذة كا ددددا ال بددددد ه ددددا مددددق االلددددارة الدددد  اق الهلدددد  الحاكمدددد    

الرليسدددد  الدددد  ةا دددد  المسددددتعمريق مددددق  م يدددد  الدددد  ةا دددد  المسددددتهيدة 

الق الكددددادحيق الددددذيق كدددداق , هددددذن  مددددق  م يدددد  التادددد ي  المسددددتعمريق

يةددري تلددغي  م  دد  الماددا   الةديدددة لددم يحادد وا سددوا   دد  مددا يسددد 

رمق دددم ,  ددد  حددديق كددداق مع دددم االربدددا  واالمتيدددازاا ك  دددا تدددذه  الددد  

 ح هدددال م مدددق حالدددي  ال  دددام , م ل دددم وادددزالق وةيدددو  المسدددتعمريق و

وليق ويمكدددق اق  ضدددي  بددداق بسدددط السددد ط  االداريددد  وضددديد ا دددد المسددد 

و  دددد  ابددددرة المددددديريق  و ددددا ال  ضدددد  المرةددددوة ل ادددد ا اا المح يدددد  

 ياسدددددا  بالبضدددددال   ضددددد    دددددق ارتهدددددا  اسدددددعار الم توةددددداا المح يددددد  

 المسددددتوردة ,االك ددددر ةددددودة واال ددددل سددددعرا  , وال   سدددد  ايضددددا  اددددعوب 

المواادددد ا وسددددوم احددددوال الطددددر  وا تلددددار الاددددور ,االمددددر الددددذي 

المح يددددد  بددددديق اال ددددداليم االيرا يددددد  ادا الددددد   ددددددم ازدهدددددار الاددددد ا   

العديدددددد مدددددق بواددددده ا سدددددو ا  اسدددددت  كي  كددددداق باسدددددتطا ته اسدددددتيعا  

 (36)الم تةاا الا ا ي  الوط ي .

 النمام المالي-5

  ددددام ةديددددد  دددد  ايددددراق كدددداق  إل امدددد ضددددا لددددان ال لدددد  اق بر ددددام  ر  

يتط ددد  مدددوارد ماليددد  كا يددد  و ا ددددة ا تادددادي  متي ددد  . ومدددق ه دددا كددداق 

توةيدده اهتمددام كبيددر ل لدد وق الماليدد  واال تاددادي  ومددا يتاددل ب ددا سدديما 
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ارةدددا مدددق الحدددر  العالميددد  االولددد  وهددد  م  كددد  تمامدددا   واق ايدددراق

رضددا لددان مددق هددذن ال ددواح  . ولقددد تددم اتادداذ اةددراماا ك يددرة مددق  بددل 

, محددددودا  ةددددا   بادددورة  امددد  ,  ددد  هدددذن المةددداالا ولكدددق ال ةدددا  كددداق

ال تبدددداراا  ديدددددة يتع ددددد بعضدددد ا بطبيعدددد  ت دددد  االةددددراماا والددددبعم 

 (37).آ ذا االار ب رو  ايراق 

اق كدددو  دددرا  ال تقدددار ايدددراق الددد  الكدددوادر الماليددد  المتاااددد  ,  قدددد   

 بابددددرام مددددالييق اةا دددد . ومدددد  م الابيددددر االمريكدددد    ي ددددا اق تسددددتعيق

الدددذي ادددار مسددد وال   دددق ماليددد  ايدددراق   ددد  مددددا امددد   مي سدددبو آر دددر

ةددددرا مي سددددبو تعدددددي ا م مدددد    دددد  (, و ددددد ا1927-1922سدددد واا 

ةبايددد  ضدددرال  االراضددد  و قدددل السددد ط  الماليددد  مدددق مات ددد  الدددوزاراا 

ل  ل عديدددددددد مدددددددق الضدددددددراالددددددد  وزارة الماليددددددد , كمدددددددا وضددددددد  حددددددددا  

ري التحكيميدددد  االتاواا( التدددد  كا ددددا تلددددكل  قبدددد  امددددام التبددددادل التةددددا

 الددددداا   , م ددددل اتدددداواا الطددددر  واالتدددداواا التدددد  كا ددددا تةبدددد    ددددد

كمددددا حسددددق تدددداوة طريددددد  امدددد  .بوابدددداا المدددددق, واسددددتبدل كددددل ذلدددد  بأ

ةبايدددددد  الضددددددرال  االاددددددرا وادارة امدددددد   الدولدددددد  مددددددق االراضدددددد  

تحقيددددد ارتهددددا  م حددددو   دددد   والغابدددداا . وكا ددددا حاددددي   كددددل ذلدددد 

 ايدددراداا الدولددد  . ولكدددق  مدددل بع ددد  م سدددبو واةددده  قبددداا  ديددددة, ومدددق

ذلدددد  كبددددار مدددد   االراضدددد  الددددذيق كددددا وا يراو ددددوق  دددد  مسددددال  د دددد  

الضدددددرال  ,  ضددددد    دددددق الا  ددددداا مددددد  بعدددددم القدددددادة العسدددددكرييق 

ا بددديق مي سدددبو ورضددد أوالددددوالر الحكوميددد  , واايدددرا  الاددد   الدددذي  لددد

مسدددال  زيدددادة اال هدددا  العسدددكري والعددد م الدددذي يلدددك ه ذلددد   لدددان حدددول

,  ضدددد    ددددق السدددد طاا والادددد حياا الواسددددع     دددد  ميزا يدددد  الدولدددد 

 التدد  كدداق يتمتدد  ب ددا م يسددبو والتدد  ا ددارا سدداط رضددا لددان الددذي  بددر

د  ددق هددذا االمددر بقولدده "ال يمكددق اق يكددوق ه ددا  لدداهاق  دد  هددذن الددب 

 قددددد  مددددل بع دددد   بإ  ددددامت دددد  االمددددر ا ددددا اللددددان الوحيددددد" وا  وسددددأكوق

 (38).1927مي سو    ايراق س  

 ال راعة-6
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 لدددم يحددد   طدددا  الزرا ددد  باالهتمدددام  هسددده التددد  ح يدددا بددده القطا ددداا  

البددداح يق  ددداق الزرا ددد  و عدددا , وو قدددا  الحدددد  االادددرا مدددق رضدددا لدددان

الدددد  التددددد يم  التط دددد  همدددداالتةدددداهيق مركددددزييق بعددددد الحددددر  وضددددحي  

ق مددددويبدددددو هددددذا واضددددحا  العسددددكري والسياسدددد  اوال  والتادددد ي   ا يددددا ". 

 ل  المبدددالذ الماااددد  ل قطدددا  الزرا ددد   ددد  ميزا يددد  الدولددد . كمددداآضددد

اق االةددددددراماا التدددددد  اتاددددددذا  دددددد  هددددددذا المةددددددال ادددددددما ماددددددال  

 اله حدددديق . وال لدددد  اق ل ددددذا ولددددي  اددددغاراالرسددددتقراطي  االيرا يدددد  

, ولكو ددده هدددو اكبدددر مالددد  عددد    دددام حكدددم رضدددا لدددان االمدددر    ددد  بطبي

ي دددا الزرا يددد   ددد  ايدددراق , او بتعبيدددر اادددر اال طدددا   االول   لألراضددد 

  ال  ددر  دد إل ددادة. ومددق ه ددا  دداق   ددد رضددا لددان لددم يلدد د ايدد  محاولدد  

م كيددددد  االراضددددد  الزرا يددددد  او ت  ددددديم الع  ددددد  بددددديق الهددددد   ومالددددد  

ادددددددرا تلددددددريعا  يقضدددددد  االرم لاددددددال  االول. ومدددددد  اق الدولدددددد  ا

بتم يدددد  االراضدددد  الم م دددد  لمددددق يستادددد ح ا اال اق الددددذي اسددددتهاد مددددق 

ق ق الهددد   العدددادي كددداالمدددذكور هدددم كبدددار مددد   االراضددد , ألالتلدددري  

 ( 39)  المال ال زم الستا   االرم .ليهتقر ال  ر

( والمع دددددد بت  ددددديم 1928لدددددم يددددد د القدددددا وق المدددددد   الادددددادر  دددددام   

الع  ددد  بددديق مدددالك  االرم واله حددديق الددد  تحسددديق حالددد  الهددد  , بدددل 

 دددزز مدددق سددديطرة الم كددديق   ددد  االرم , وممدددا زاد  ددد  تهدددا م هدددذا 

الوضددددد  ا ددددده  دددددادرا  مدددددا كددددداق م كدددددو االراضددددد  يقومدددددوق بزرا ددددد  

م سددكق  دد  المدددق و  دددوا بت دد  بددل اق العديددد مدد   , بأ هسدد ماراضددي م 

ت دددد  االراضدددد  مقابددددل  اسددددتأةروااالراضدددد  الدددد  وسددددطام او وكدددد م 

, وهدددذا يع ددد  مضدددا ه  اسدددتغ ل اله حددديق   ددد  ايددددي مبدددالذ مقطو ددد  

, لك دددده مدددد  ذلدددد   قددددد حدددداول رضددددا لددددان اداددددال  المسددددتأةريقهدددد الم 

 اآلالااالسددددالي  الزرا يدددد  الحدي دددد  وتحسدددديق  و يدددد  اال تدددداي وا هيددددا 

مااادددد  ل زرا دددد  مددددق الضددددرال  والرسددددوم لمدددددة  لددددر سدددد واا , ال

وممدددا سددد ل  ددد  تقدددديم  كدددذل  توسدددعا ا مدددال الدددري ولدددقا الق دددواا,

 سدددم زرا ددد   تأسدددي االرواليددد  وتوسدددي  الزرا ددد   لأل مدددال القدددروم
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الب دددد  الزرا دددد   ددددام  تأسددددي ( تدددد ن 1930 دددد  الب دددد  الددددوط    ددددام 

 1931)(40) 

 حااددديل الزرا يددد  باال تمددداد   ددد سدددع  رضدددا لدددان لر ددد  ا تاةيددد  الم  

ابددددرام زرا يدددديق مددددق الادددداري واسددددتيراد البددددذور  اليدددد  الةددددودة, وتددددم 

اداددددال زرا دددد  محاادددديل ةديدددددة كاللدددداي والقطددددق والتبددددذ وتددددم ا هددددام 

( 1929بعدددددم الم تةدددددداا الزرا يدددددد  مددددددق الضددددددرال  , وم ددددددذ  ددددددام 

 دددد  كددددري وارسدددد ا البع دددداا الزرا يدددد  الدددد   ك يدددد  الزرا دددد  تأسسددددا

 ضددد    دددق تلدددكيل المة ددد   ,كدددوادر زرا يددد  م ه ددد   ددددادإلالاددداري 

(, وادددددرا  ددددوا يق ااددددرا اددددبا 1931اال  دددد  ل زرا دددد   دددد   ددددام 

 (41)ةميع ا باتةان تطوير الزرا   ور   اال تاي الزرا  .

اق ةميددد  اةدددراماا الحكومددد   ددد  تطدددوير الزرا ددد  كا دددا  اادددرة ,   

   ب ددامالرليسدد  , و ددولددم تدد د الدد  االسددتهادة مددق مددوارد الددب د الطبيعيدد  

ا تادددداد سدددد يم , و دددد  ر دددد  مسددددتوا معيلدددد  الةمدددداهير. و ددددد ا بتددددا 

السدددد واا ال حقدددد  اق الب ددددام اال تاددددادي الددددذي سددددع  رضددددا لددددان الدددد  

 ( 42)ا امته كاق ب اما  هلا .

 صالحات اخرى وموقفه من رجال الدينا-7

ان  دد  مةددال القضددام تددم اتادداذ بعددم الاطددواا الم مدد .  قددد اسدد د اللدد  

 الددد    ددد  اكبدددر دا دددار, وهدددو مدددق اب دددام الطبقددد  الوسدددط وزارة العددددل 

 ددد  ةامعددد  ة يددد  وكددداق مدددق ضدددمق الم قهددديق التقددددمييق  ودر  القدددا وق

التهددددوا حددددول رضددددا لددددان  دددد  اوااددددر العلددددري اا . و ددددد لددددر   الددددذيق 

ت  ددددديم الدددددوزارة   ددددد  اسددددد   ادددددري  , و ددددد  سددددد    بإ دددددادة دا دددددار

( تددددم تلددددري  1928سدددد    ( تددددم تلددددري   ددددا وق ةزالدددد , و دددد  1926 

المدددددد   مدددددق القدددددا وق  مدددددأاوذةا  ددددد  مدددددوادن  مدددددد   كا دددددا دددددا وق 

 (43).الهر س 

(تدددم الغدددام االمتيدددازاا القضدددالي  التددد  كددداق يتمتددد  1928و ددد  سددد      

  دددام االمتيدددازاا االة بيددد   ددد   بإلغدددامب دددا االةا ددد   ددد  ايدددراق وذلددد  

تلدددريعاا ت ددد  السددد  . واددددرا اددد ل ال   ي يددداا مدددق القدددرق الماضددد  
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 ديددددة  ق دددا الددد  المحددداكم المد يددد  الحدي ددد  اددد حي  ال  دددر  ددد  امدددور 

ك يدددرة كا دددا تقددد  سدددابقا  ضدددمق اددد حياا محددداكم اللدددر  التددد  يلدددر  

  ي دددا رةدددال الدددديق م دددل تسدددةيل الو دددالد الرسدددمي  وحقدددو   قدددل الم كيددد  

 (44)والقضايا اللااي  االارا.

ةا ددد    ددد   طدددا  و ددد  حقدددل الادددح  اسدددتادم رضدددا لدددان الابدددرام اال  

ق التددددري  واتادددذا التددددابير لدددد م االطبدددام االيدددرا يي أل دددرامواسددد  

وتددددريب م وا تتحدددا  ددد  ط دددراق ك يددد  الطددد  , واسدددتمرا الة دددود  ددد  

 ا لددددام المستلددددهياا واداددددال اال  مدددد  الاددددحي  الحدي دددد  ل ددددب د وةعددددل

الت قددددددي  الزاميددددددا  , وازدادا الم سسدددددداا الايريدددددد  للدددددد وق الطهولدددددد  

بدددددالمعوزيق حتددددد  وادددددل  دددددددها  ددددد  اواادددددر   ددددددن الددددد  والع ايددددد  

(مستلدددده  ووحدددددة اددددحي  , و  دددد  الددددر م مددددق اق ايددددراق  هددددذا 15 

ةميدددد  تواددددياا  اددددب  االمددددم الااادددد  بالاددددح  العامدددد  اال اق هددددذا 

( %2,3المواز ددد  الماليددد  سدددوا مدددق الحيدددوي لدددم ياادددر لددده  القطدددا 

وهددد   سدددب  ضدددلي   ل غايددد  , ممدددا ا عكددد  بلدددكل  دددام   ددد  1938 دددام 

 دددددم تة يددددز المدددددق بميددددان اللددددر  و قددددداق لددددبكاا المةدددداري  ي ددددا , 

السددددديما اذا اادددددذ ا ب  دددددر  , واالمدددددرام ا تلدددددار األوبلددددد  اهيددددد   دددددق 

اال تبددددددار اق الع ايدددددد  الاددددددحي  كا ددددددا موة دددددد  اساسددددددا  ل م سسدددددداا 

 (45)التابع  ل ةي .الاحي  

 المدددرلةامدددا  ددد  المةدددال االةتمدددا    قدددد تركدددز االهتمدددام   ددد  وضددد    

 ل مددددرلةااليرا يدددد  بوةدددده اددددار,  قددددد تقددددرر الغددددام الحةددددا  بال سددددب  

 ددددم  ددددرم   دددد   اول مددددق طبددددد ذلدددد  ,وكا ددددا زوةدددد  رضددددا لددددان 

م ارتددددام الحةدددا  . وتدددم اةدددرا المدددو هيق االلتدددزام بم ددد  زوةدددات م مدددق

سدددق الدددزواي , وحضدددر تعددددد  وا يق اللاادددي  لتحديددددتغييدددراا  ددد  القددد

واددداح   حدددد الطددد    ددد   دددرو  معي ددد . المدددرلةالزوةددداا, ومددد   

ذلدددد  اهتمددددام بتع دددديم اال دددداد ايضددددا . ومددددق ةا دددد  ااددددر اادددددر مة دددد  

 اررا  يم ددد  ارتددددام الدددزي التق يددددي واددد(  دددرا1928ال دددوا   ددد  سددد   

 (46)وربي  .    االيرا ييق ارتدام الم ب  والقبعاا اال لزاما  
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ا ددددرا سياسدددداا رضددددا لددددان ب  ددددوي , وباددددورة ااادددد   دددد  مةددددال 

  ددددد  مكا ددددد  و هدددددوذ رةدددددال الدددددديق  ددددد  المةتمددددد  ,التع ددددديم والمحددددداكم 

لمدددا  االيرا ددد  بدرةددد   يدددر يسددديرة . ويمكدددق القدددول اق هدددذا االمدددر كددداق  ا

ا سدديم  دد  ذهددق اللددان   ددد رسددم سياسدداته وت هيددذها  دد  ت دد  المةدداالا ,

و عاليت ددددا   دددددما  ارضددددوا  كددددرة ا امدددد   ددددوت م  وا دددده ادر  اطددددورة

( واةبددددددرون   دددددد  االذ دددددداق 1924الةم وريدددددد   دددددد  ايددددددراق  ددددددام  

ا لمعارضدددت م يومدددذا  . ولدددم يكدددق  ريبدددا  , والحدددال هدددذن, اق يم دددد رضددد

 هددددوذهم وبتوةيدددده م دددده ااددددذا الاددددح  التدددد   إلضددددعا لددددان السددددبيل 

ا  تسدديطر   ي ددا الدولدد  تاددور كبددار رةددال الددديق بددا  م رةعيددوق سياسددي

واةتما يدددا  ويعارضدددوق االاددد حاا التددد  ت دددد  الددد  تحسددديق احدددوال 

اللدددع , و الددددا الادددح  رةدددال الدددديق اال تدددرا  بددداق االاددد حاا 

الدددذي  وقم سدددةم  مددد  الدددديق االسددد م . و ضددد    دددق ذلددد   ددداق القدددا 

( تضدددمق لدددروطا  باادددور 1928اددددر  دددق مة ددد  ال دددوا  سددد    

 لددد  ارتددددام العبددداماا والعمدددالم الدي يددد  وبدددذل  حدددرم الك يدددريق مدددق الم

( 1929مددددق ارتدددددام زي رةددددال الددددديق, كمددددا اادددددر اللددددان  دددد  سدددد    

مدددا مرسددوما  يم ددد  مواكددد  التعزيددد  وايدددذام الدد ه   ددد  يدددوم  الدددورام , ك

 قو تحدددا مسددداةد ااددده ا "بسدددا", اال تادددامتدددم الغدددام حدددد ال ةدددوم او 

الكبيدددرة امدددام السدددوا  االةا ددد  . و ددد  اطدددوة اادددرا ادا الددد   قدددداق 

رةدددددال الدددددديق  دددددروت م وسددددد طت م واسدددددتق ليت م اسدددددتولا الدولددددد   ددددد  

(   دددد  االو ددددا  وااددددب  الم لدددد  الددددذي كددددا وا يلددددر وق 1939سدددد   

  (47)  ي ا سابقا  مو هيق لدا الدول  .

لددم تتددردد حكومدد  رضددا لددان  دد  اق تتبدد  سياسدد   اريالمةددال التةددو دد  

 المددد    ددد   دددا وق احتكدددار التةدددارة الاارةيددد  وتحديدددد االسدددعار لمع دددم 

( , وكددددداق ال دددددد  هدددددو ا امددددد  1931م دددددذ لدددددباط السددددد   الضدددددروري  

التدددوازق  ددد  الميدددزاق التةددداري  ددد  الدددب د ,االمدددر الدددذي د ددد  ك يدددر مدددق 

ضددددال  الضددددروري  م  ددددا اللددددركاا الحكوميدددد  الحتكددددار العديددددد مددددق الب

تةددددددددارة اللدددددددداي والسددددددددكر والهواكدددددددده المةههدددددددد  والح طدددددددد  والددددددددرز 

والم سدددددوةاا القط يددددد  والقطدددددق والةدددددوا واالرز, ممدددددا سدددددا د  ددددد  
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 سددددا دالسدددديطرة   دددد  السدددد   الرليسددددي  ل سددددكاق , لك دددده  دددد  المقابددددل 

القددا وق   دد  ااتهددام بعددم ت دد  البضددال  مددق السددو  , وهددذا مددا سددب  

(  دددا وق 1934لدددكل مايددد  , واددددر  ددد   دددام  ب  ددد  ارتهدددا  اسدددعارها

 بددددأوامرر ابدددد  التاويددددل" لتاويددددل التةددددار حددددد االسددددتيراد والتادددددير, 

رسدددمي  والدددزام م بوضددد  ممت كدددات م مدددق العم ددد  الادددعب   ددد  المادددر  

الدددوط   مدددق اةدددل تحكدددم الدولددد   ددد  سدددعر لدددرام العم ددد  الادددعب . ممدددا 

 (48)ا ار ضغي   التةار ضد القا وق.

ارة الاارةيددددددد  االيرا يددددددد   ددددددد  سددددددد واا االزمددددددد  تددددددددهورا التةددددددد  

التدددد   (ااواددددا  تةددددارة التادددددير1933-1929 اال تاددددادي  العالميدددد  

هبطددددا بلددددكل حدددداد سددددوام مددددق حيددددد الحةددددم او القيمدددد , واق الميددددزاق 

التةدددداري زاد  ةددددزن الدددد  درةدددد  ايمددددا   دددد  ايددددراق ااطددددار كار دددد  

ةيددددد  ( ةعدددددل التةدددددارة الاار1931 تادددددادي , ومددددد  اق  دددددا وق ا-ماليددددد 

ر اسددددددتقب ا هددددددذا القددددددرا الرلسددددددمالي احتكددددددارا  ل دولدددددد , اال اق الدددددددول 

با ز دددداي كبيددددر , ولكددددق ذلدددد  لددددم يم دددد  مددددق  قددددد اتها يدددد  تةاريدددد  مدددد  

( ا تدددددر  االايدددددر بموةب دددددا باحتكدددددار 1931االتحددددداد السدددددو يت   دددددام 

  التةدددارة الاارةيددد  االيرا يددد  مدددق ةا ددد  الحكومددد , ومدددق ه دددا كددداق   ددد

  الحكومدددد  االيرا يددددتددددر   دددد  ال  ايدددد  باحتكددددار الدددددول الغربيدددد  اق تع

 (49)لتةارت ا الاارةي .

اق ايددددد   م يددددد  تقيددددديم لسياسددددداا رضدددددا لدددددان  ددددد  المةدددددال الدددددداا     

دولدددد  ايرا يدددد  ومةتمدددد  ايرا دددد  حدددددي يق يةدددد  اق  إل امدددد ومحاوالتدددده 

م متددديق  وهمدددا طبيعددد    دددام حكدددم رضدددا  لتيقأاال تبدددار مسدددب  دددر  تأادددذ

سياسددددداته وحادددددي ت ا ال  اليددددد  بال سدددددب  ل مةتمددددد   وتدددددأ يراااوال  لدددددان 

االيرا دد  .  مددق المعددرو  اق رضددا لددان كدداق طا يدد  مسددتبدا  لددم يتددردد 

 دددد  اسددددتادام اللدددددة والع دددد  واسدددد و  الماددددادرة ضددددد اوللدددد  الددددذيق 

ر ضدددوا   امددده او لدددم يتعددداو وا معددده , كمدددا م ددد  اي لدددكل مدددق الدددكال 

االحدددزا  السياسدددي   او اددد ل الادددحا  حريددد  التعبيدددر  دددق الدددراي مدددق 

او ال قابددداا الم  يددد  . قدددد ا  دددد الادددح  المسدددتق   وةدددرد ال دددوا  مدددق 

حاددددا ت م الدب وماسددددي  وحطددددم االحددددزا  السياسددددي  , وباددددورة ااادددد  
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والحدددز   , الحدددز  االلدددتراك  الدددذي كددداق يتز مددده سددد يماق اسدددك دري

اللددديو   االيرا ددد  الدددذي تدددم ا تقدددال مع دددم ز مالددده او  دددرم اال امددد  

معام دد  السدديل   دد  السددةوق, ولددم   ددي م ومدداا بع  ددم  تيةدد  ال الةبريدد 

  سددددوا بعددددم  ادتدددده الددددذيق كددددا وا  دددد  االتحدددداد السددددو يت . بددددل اق يدددد 

رضدددا لدددان لدددم يتدددردد  ددد  ا تقدددال ا ضددداله المقدددربيق وتددددبير  م يددداا 

وبادددورة اااددد  البدددارزيق مددد  م  ددد   , ضددد "مدددوت م"  ددد   دددرو   ام

             ومدددددق هددددد الم  يدددددروز ميدددددرزا مةددددداالا ال قا ددددد  والمعر ددددد  والتةربددددد , 

 تيمدددور الحسددديق و بدددد, الماليددد  وزيدددر دا دددار اكبدددر و  ددد , العددددل يدددرزو

 (50)الب ط. وزير  ا 

 ة في ايران في عهد رضا شاهيالعالقات الخارج ثالثاً:

 لعالقات مع الدول الكبرىا-1

 لعالقات االيرانية البريطانيةا-أ

بريطا يدددد   –( ا  دددداا ايرا يدددد  1933-1927لقددددد لدددد دا السدددد واا  

 تركزا حول      مواضي  وه  

التددد  كا دددا ااضدددع   االدعااااءات االيرانياااة بالسااايادة علاااى البحااارين-1

ل حمايدددد  البريطا يدددد  م ددددل بقيدددد  ملدددديااا الا ددددي  العربدددد . و ددددد  آ ددددذا 

هددذن االد دداماا  دد  القددرق التاسدد   لددر وكا ددا تقددوم   دد  حةدد   بدددلا

واهيدد  ال اسددا  ل ددا مددق الاددح  . و ددد ا ددار رضددا لددان هددذا الموضددو  

معاهددددة ةددددة بددديق  السددد    قدددداايدددار( مدددق ت ددد  20(  هددد  1927سددد   

 دددد  المددددادة  بريطا يددددا و بددددد العزيددددز بددددق سددددعود , و ددددد تع ددددد االايددددر

 محميدد  تدددال  دد  البحددريق بوادده االسادسدد  مددق ت دد  المعاهدددة. بعدددم ال

ورود اسددددم البحددددريق  دددد  ت دددد     دددد  ايددددراق احتةددددا و ددددد. بريطا يدددد  

بحةددد  ا  دددا "مقاطعددد  ايرا يددد ". وارسددد ا الحكومددد  االيرا يددد  المعاهددددة 

تلددددددددريق  22مددددددددذكرة احتةدددددددداي الدددددددد  الحكومدددددددد  البريطا يدددددددد   دددددددد  

(, كمدددا ارسددد ا  سدددا  مدددق االحتةددداي الددد   ادددب  االمدددم . 1927ال دددا  

 االحتةددددددددداي اإليرا يددددددددد ةابدددددددددا بريطا يدددددددددا   ددددددددد  مدددددددددذكرة و دددددددددد ا
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 "ايددددد  مبدددددرراا لدددددر ي " ( م كددددددة  ددددددم وةدددددود1928لدددددباط18 ددددد  

يمكدددق االسدددت اد الي دددا .  دددم  دددادا الحكومددد  االيرا يددد  وارسددد ا  إليدددراق

(مدددذكرة اادددرا الددد   ادددب  االمدددم لدددرحا  ي دددا وة ددد  1928 ددد  ا  

مطولددد  دحضدددا بمدددذكرة  ال  دددر االيرا يددد  . و دددد اةابدددا   ي دددا بريطا يدددا

( احتةددددا الحكومدددد  1929 ي ددددا الحةدددد  االيرا يدددد . و دددد  بدايدددد  سدددد   

االيرا يددد  مةدددددا  ضدددد التع يمددداا التددد  ااددددرت ا السددد طاا البريطا يددد  

 بدددددإبرازوالتددددد  طالبدددددا  ي دددددا االيدددددرا ييق الدددددذيق يدددددزوروق البحدددددريق 

 (51)ةوازاا السهر, اال اق الحكوم  البريطا ي  اهم ا االحتةاي .

 مدددا ا ددارن رضددا لدددان ب ددذا الااددور لدددم ي ددد اذ ددا  ادددا ي  لددذل   دداق  

 مدددق لددددق الددددول اال  يميددد  والدوليددد ,  ددد  الو دددا الدددذي كددداق هدددو  هسددده

"االمدددر  مددددركا  ل وا ددد   ددد   زا ددده مددد  بريطا يدددا حدددول ةدددزر البحدددريق,

الددددذي لددددم يتةدددداوز المعددددار  الك ميدددد  بدددديق الطددددر يق" حسدددد  تعبيددددر 

 ( 52)رمضا   .

البريطا يدددد  الع  دددداا  تددددأ را ة فااااي ايااااران :االمتيااااا ات االجنبياااا-2

( 1927االيرا يددد  ايضدددا  بسدددب  القدددرار الدددذي ااددددرن رضدددا لدددان  دددام 

باادددور الغدددام االمتيدددازاا االة بيددد   ددد  ايدددراق  ددد  مو دددد ال يتةددداوز 

مددق اق القددرار كدداق يمدد   و  دد  الددر م(, 1928العالددر مددق ايددار  ددام 

سدددديا السددددو يتي  الماددددال  البريطا يدددد  بالدرةدددد  االسددددا  , بوادددد  رو

سدددبد ل دددا واق ت ازلدددا  دددق امتيازات دددا المتعدددددة التددد  م حت دددا الحكومددداا 

االيرا يددد  ل   دددام القيادددري السدددابد, اال اق بريطا يدددا كا دددا  دددد  ضدددا 

مادددالح ا  ال  دددر  دددق ذلددد  ولدددم تعدددط الموضدددو  ايددد  اهميددد , بسدددب  اق

يددد بع مددأمق ايرا يدد    ددا  دد   –ال هطيدد  المتم  دد  بلددرك  الدد هط اال ك ددو 

 هسدد ا مددق ذلدد   دداق الحكومدد  االيرا يدد   بددل االدهدد  , ددق مهعددول القددرار

 اةدددراماا الحقددد  هدددد ا مدددق ورال دددا التاهيددد  مدددق ا دددار الغدددام اتادددذا

 تسددددددوي  تمددددددا (1929االمتيددددددازاا بال سددددددب  لبريطا يددددددا,  هدددددد   ددددددام 

حدددول التعريهددد  الكمركيددد  ضدددمق اتها يددد  ةديددددة بددديق الطدددر يق  الا  ددداا

ت اولدددا ايضدددا  مددد   البريطدددا ييق المقيمددديق  ددد  ايدددراق ضدددما اا معي ددد  

 تبعددده اتهدددا  ادددار اادددر  ددد  السددد   , تعويضدددا   دددق امتيدددازات م القديمددد 
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الاطددددوط الةويدددد  االيرا يدددد  م حددددا  ذات ددددا  قدتدددده ايددددراق مدددد  لددددرك 

 ددددد  اللدددددواطل اللدددددر ي  ل ا دددددي  بموةب دددددا طالرات دددددا حدددددد ال بدددددوط  

 (53)العرب .

االمتيددداز, كددداق هدددذا الفارساااية: -امتياااا  شاااركة الااانفط االنكلي ياااة-3

لددداق امتيدددازاا الددد هط  ددد  الم طقددد   مومدددا  , يم دددل اةحا دددا  لحقدددو   لدددا ه

اضدددا   الددد  ذلددد   ددداق االمتيددداز كددداق يعدددد   روت دددا ال هطيددد ايدددراق  ددد  

اق. و ددددد بددددذلا الحكومدددد  رمددددزا  مددددق رمددددوز ال يم دددد  االة بيدددد   دددد  ايددددر

 إل ددددادة( 1928االيرا يدددد   دددد    ددددد رضددددا لددددان مسددددا ي ا م ددددذ  ددددام 

ال  ددددددر  دددددد  ب ددددددود االمتيدددددداز . و ددددددد تعددددددززا هددددددذن المسددددددا    دددددد  

(  تيةدددد   ددددام يق  االول هددددو ر ددددم اللددددرك  د دددد  1931-1930 ددددام 

وال دددا   ت  ددد   (,1930التددد   رضدددا  دددام  الددددال اإليرا يددد ضدددريب  

يم  والددددد الحكومدددد  االيرا يدددد  ابدددداق االزمدددد  وتاهدددد اللددددرك  بحسددددابات ا

 ددددددددددددددد  حددددددددددددددديق كا دددددددددددددددا هدددددددددددددددذن  , اال تادددددددددددددددادي  العالميددددددددددددددد 

ا اهضددددا   إ  ددددا( 1930(ة يدددده اسددددترلي    ددددام 1,220.000العوالددددد 

( و  دددددما لددددم 1931( ة يدددده اسددددترلي    قددددط  دددد   ددددام 307,000الدددد  

الحكومددد  االيرا يددد  وادارة اللدددرك  الددد   تيةددد  ,  المهاوضددداا بددديقتددد د 

تلدددددريق 27   ددددد الحكومددددد  اإليرا يددددد تدددددم الغدددددام االمتيددددداز مدددددق ةا ددددد  

(. و ددددد ر ضددددا اللددددرك  اال تددددرا  ب ددددذا االةددددرام, كمددددا 1932ال ددددا  

ارسددددد ا الحكومددددد  البريطا يددددد  بعدددددم سددددده  ا الحربيددددد  الددددد  الا دددددي  

لو ددا  هسددده العربدد ,  ددم  ددرم االمددر   دد   ادددب  االمددم. ولكددق  دد  ا

كا ددددا ه ددددا  مهاوضدددداا سددددري  بدددديق مم  دددديق  ددددق الحكومدددد  االيرا يدددد  

 الطدددددددر يقولدددددددرك  الددددددد هط ا ت دددددددا بتو يددددددد  اتها يددددددد  ةديددددددددة بددددددديق 

(وبموةددد  هدددذن االتها يددد  زادا  والدددد ايدددراق مدددق 1933 يسددداق29 ددد  

و  عددددا م طقدددد   ,( %20 الدددد ( %16  االربددددا  الاددددا ي  ل لددددرك  مددددق

 ,و يق مم دددددل  دددددق الحكومددددد ميدددددل مربددددد (100.000االمتيددددداز الددددد  

اليرا يدددد   دددد  اللددددرك  لمرا بدددد  الحسدددداباا, وتع دددددا اللددددرك  بتدددددري  ا

 دددددد مددددق الط بدددد  االيددددرا ييق  دددد  الم سسدددداا ال هطيدددد  ادددداري الددددب د , 

وم مدددا (54)( امدددا  اادددرا.32و دددر االتهدددا    ددد  تمديدددد االمتيددداز مددددة 
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 يكددددق مددددق لدددد م  دددداق السدددد واا الق ي دددد  التدددد  ا قبددددا تو يدددد  االتها يدددد 

البريطا يدددد  الدددد  مسددددارها -الةديدددددة اتسددددما بعددددودة الع  دددداا االيرا يدددد 

وطابع ددددا الددددودي,  بددددل اق تدددددال مرح دددد  تددددوتر ااددددرا بعددددد  الطبيعدددد 

 لددددو  الحددددر  العالميدددد  ال ا يدددد  بسددددب  تقدددددم الادددددا   االيرا يدددد  مدددد  

 (55)الما يا ال ازي .

 لسوفيتيةا-لعالقات االيرانيةا-ي

( 1921لدددباط26لسدددو يتي  بعدددد معاهددددة  اتسدددما الع  ددداا االيرا يددد  ا  

 ي  دد  الددر م مددق ازديدداد حةددم التبددادل التةددار د باددورة  امدد ,وبددالبر

بدددديق الدددددولتيق وكدددداق رضددددا لددددان ي  ددددر بعدددددم االرتيددددا  الدددد  االتحدددداد 

بددددداق السدددددو يا كدددددا وا  وا تقدددددادنالسدددددو يت  بسدددددب  كرهددددد  ل لددددديو ي  

لددد  ومددد  ذ  ددد  ايدددراق. المبدددادل اللددديو ي العدددالد الكبيدددر امدددام  يعدو ددد "

ب  دددر اال تبدددار وةدددود حددددود ملدددترك  طوي ددد   يأادددذ قدددد كددداق   يددده اق 

بددددديق ايدددددراق واالتحددددداد السدددددو يت , واالهدددددم مدددددق ذلددددد  كدددددوق االتحددددداد 

و دددد  اللدددمالي . اإليرا يددد سدددو ا  رليسدددي  لم تةددداا المقاطعددداا  السدددو يت 

 ادر  السدددو يا بددددورهم اهميددد  هدددذا العامدددل االايدددر ولدددم يتدددرددوا  ددد 

قدددا   دددد الحاةددد  . وو  ل ضدددغط   ي دددا  سدددتادامه ضدددد الحكومددد  االيرا يددد ا

لمدددددا ذكدددددرن السدددددهير السدددددو يت   ددددد  ط دددددراق بترو سدددددك   ددددد  احددددددا 

عتمددد  دد  ايددراق هددو ايددراق اللددمالي   قددط", وهددذن ت المةدد ا  دداق "الم ددم

تمددددام اال تمدددداد   دددد  روسدددديا , الق ةميدددد  حاادددد ا ت دددد  الددددب د التدددد  

يمك  ددددا اق تةددددد سددددو  ا الوحيدددددة  دددد  يةدددد  اق تادددددر الدددد  الادددداري 

 اال ددد   بلددد ر بدددإيراقروسددديا .  ددداذا امت ددد  الدددرو   دددق لدددرامها يحدددل 

 (56)واحد , وهذن  وة لوسيا ال   ير ل ا    الةا   البريطا   "

لددددم تكددددق ه ددددا  ايدددد   يددددود او لددددروط تعر ددددل الع  دددداا بدددديق ايددددراق 

 كددددداق يطمددددد  ل حادددددول   ددددد  امتيدددددازيق السدددددو يت , الدددددذيواالتحددددداد 

ا   سياسدددددي , التةدددددارييق حاددددد احددددددهما اق يادددددار الددددد  مددددد   م دوبيددددده

واالادددر اق تكدددوق التعر ددد  الكمركيددد    ددد  الم تةددداا ال هطيددد  السدددو يتي  

الماددددرة الددد  ايدددراق   ي ددد  ةددددا  ,اذ كا دددا الواليددداا اللدددمالي  االيرا يددد  

تلدددتري احتياةات دددا مدددق الددد هط والب دددزيق مدددق روسددديا بسدددب   ددددم  آ دددذا 
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اددد ا تربط دددا بالدددداال االيرا ددد , ولكدددق م دددذ  دددام وةدددود طدددر  موا

(  دددددام االتحددددداد السدددددو يت  بتحديدددددد دادددددول البضدددددال  االيرا يددددد  1926 

ب دددد  اةبدددار ايدددراق ل موا قددد    ددد  هدددذيق اللدددرطيق ووضددد  لدددروطا  

لمدددد   اةددددازاا االسددددتيراد , و ددددد الحقددددا هددددذن الضددددغوطاا تعةيزيدددد  

االيدددددرا ييق, و ددددد   والمدددددزار يق والتةددددداراسدددددالر باه ددددد  بدددددالم تةيق 

الا التدددد  كا ددددا تمدددد    ي ددددا اةددددازاا اداددددال البضددددال  السددددو يتي  االحدددد

كددداق اللدددرط الددد زم ل دددا دالمدددا  هدددو اق يقددددم التددداةر االيرا ددد   إليدددراق

اددددماا سياسدددي  لحكومددد  االتحددداد السدددو يت  ومدددق مات ددد  الطدددر  التددد  

  ( 57).سو يا مقابل الحاول     الموا ق يحددها ال

(, وبعدددددد مهاوضددددداا طوي ددددد , 1927  مدددددق تلدددددريق االول ددددد  االول    

حدداد وحيدداد" بدديق ايددراق واالت معاهدددة "امددقتددم التو يدد   دد  موسددكو   دد  

( 1921لددددباط26السدددو يت . و ددددد اكددددا هددددذن المعاهدددددة ب دددود معاهدددددة  

ا  يمدددا يادددر المسدددالل االم يددد   ددد  الع  ددداا بددديق الددددولتيق . كمدددا ةدددر

ا التةاريددددد  وامكا ددددداا تبدددددادل المدددددذكراا باادددددور ت  ددددديم الع  دددددا

 (58)تطويرها بيق الدولتيق.

 (1927 لدددم تسدددتقر الع  ددداا االيرا يددد  السدددو يتي  طدددوي   بعدددد معاهددددة   

 قدددددد مدددددرا بمراحدددددل تدددددوتر اادددددرا  ددددد  اواادددددر العلدددددري اا ومط ددددد  

ال   ي ددداا اسدددتادم السدددو يا ا ل دددا مدددرة اادددرا الضدددغط اال تادددادي 

 م( تدددم تو يددد  معاهددددة تةاريددد  ةديددددة1935ا  27  ضدددد ايدددراق. و ددد 

ا و ةدددم    ددد  دددق االتها ددداا التةاريددد  السدددابق . مضدددمو  ا  ددد  تات ددد  لدددم

 ح  بمددا  دد  ذلدد  اددهق  اسدد بدديق الدددولتيق, زيددادة حةددم التبددادل التةدداري

( 1938. و  ددددددما ا ت ددددد  امدددددد ت ددددد  االتها يددددد   دددددام إليدددددراقسدددددو يتي  

 ديددددددة , و ددددد  مقددددددمت ا  ألسدددددبا ر دددددم الةا ددددد  االيرا ددددد  تةديددددددها 

مسددددددتةداا الوضدددددد    دددددد  الاددددددعيد العددددددالم . وتبدددددد  ذلدددددد  ا دددددد   

الم سسددداا الدب وماسدددي  لكدددل مدددق الطدددر يق لددددا الطدددر  االادددر, كمدددا 

 (59)تم ا    الحدود بي  ما.
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ال السددددو يتي   سدددد  المةدددد –اق هددددذا التراةدددد   دددد  الع  دددداا االيرا يدددد   

سددد   ازيددد   ددد  مرح ددد  حساواسدددعا  امدددام رضدددا لدددان ل تقدددر  مدددق الما يدددا ال

 (60).آ ذا ةدا  مق تطوراا االحداد الدولي  

 اللمانية ا-لعالقات االيرانيةا -ت

لغددددددرم الددددددتا ر مددددددق تبعيدددددد  وضددددددغط الدددددددولتيق االسددددددتعماريتيق   

رضدددا لدددان يهكدددر ةدددديا  بالبحدددد  دددق دولددد   ال ددد   لبريطا يدددا وروسددديا بدددد

  ددددن القدددوتيق, و تيةددد  لدددذل  لددد د  بددديق هددداتيق بواددده ا " دددوة مواز ددد "

كبيددددرا   دددد  طريددددد تعزيددددز الع  دددداا المات هدددد  بدددديق كددددل مددددق  ا عطا ددددا  

بمددددددا  دددددد  ذلدددددد  الحقددددددل اال تاددددددادي ,  هدددددد   ددددددام ط ددددددراق وبددددددرليق 

( ب غدددددددددددددددددا  يمددددددددددددددددد  الادددددددددددددددددادراا االلما يددددددددددددددددد  1925/1926 

م يددددوق  ددددراق(  60(م يددددوق  ددددراق, بي مددددا ارتهعددددا الدددد   32,7 إليددددراق

بالمقابددددل  دددداق اددددادراا ايددددراق مددددق الدددد  و (,1929/1930 دددد   ددددام 

( ارتهعددددا 1925/1926(م يددددوق  ددددراق  قددددط ل عددددام 1,8الما يددددا ب غددددا 

(, وهدددددذا ادا الددددد  اق 1930-1929(م يدددددوق  دددددراق  دددددام 19,2الددددد   

التةدداري مدد  الما يددا ا ددل بك يددر مددق  ةددز ميزا  ددا   ةددز الميددزاقيكددوق 

الغددددام االاددددرا,  بعددددد ادددددور  ددددرار  الرلسددددمالي التةدددداري مدددد  الب ددددداق 

ل اق بددد( اسدددر ا الددددولتاق, و 1928ايدددار10االمتيدددازاا االة بيددد   ددد  

الددد   قدددد اتها يددد  م  تددد  اسددد ما  ددد   يمدددر اسدددبو  واحدددد   ددد   لدددرن,

وممدددددا  (61)تعزيدددددز الع  ددددداا الدب وماسدددددي  واال تادددددادي  بددددديق الب دددددديق .

مدددق اددد ل وسدددالل مات هددد , معالةددد   , يةددددر ذكدددرن اق رضدددا لدددان حددداول

اللددددمالي  االيرا يدددد    دددد  السددددو  السددددو يتي . ومددددق  ا تمدددداد المقاطعدددداا

هددذن الوسددالل ب ددام اددط سددك  الحديددد بدديق بحددر  ددزويق والا ددي  العربدد  

بغيددد  ايةددداد م ا دددذ ةديددددة لم تةددداا المقاطعددداا اللدددمالي  . وم  دددا ايضدددا  

بددد دن التةاريددد  مددد  دول كبدددرا اادددرا,  يدددر بريطا يدددا  ت ميددد     ددداا

مقددددمت ا الواليدددداا المتحددددة االمريكيدددد  واالتحددداد السدددو يت . وتددددات   ددد  

 (,1938التددد  احت دددا المرتبددد  ال ال ددد   ددد  تةدددارة ايدددراق الاارةيددد   دددام 

والما يدددددا ال ازيددددد  التددددد  احت دددددا المرتبددددد  االولددددد   ددددد  تةدددددارة ايدددددراق 

( مددددق وارداا %47,87الاارةيدددد   بيددددل سددددقوط رضددددا لددددان حيددددد اق 
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 ددددا (مددددق اددددادراا ايددددراق كا%42,09و  ايددددراق كا ددددا مددددق الما يددددا

ذلددد  الو دددا بالدددذاا لدددم تعدددد  م( .و ددد 1041-1940الي دددا اددد ل سددد ت  

تةدددددارة ايدددددراق مددددد  التحددددداد السدددددو يت  ذاا  يمددددد  تدددددذكر,  قدددددد لدددددك ا 

(مددددددق واردات ددددددا %0,0 4وارداا ايددددددراق , مددددددق االتحدددددداد السددددددو يت  

ايدددددراق الددددد  االتحددددداد السدددددو يت   ادددددادراا كا دددددا حددددديق  ددددد  الك يددددد 

الك يدددد . وهكدددددذا  را يدددد (مددددق مةمددددو  الاددددادراا االي%1, 17تلددددكل 

 ةددد  رضدددا لدددان  ددد  ا  دددام ا تمددداد المقاطعددداا اللدددمالي    ددد  االتحددداد 

الما يدددا محدددل االولددد  لدددريكا  تةاريدددا  رليسددديا   بدددإح لالسدددو يت  ا تاددداديا  

 (62).إليراق

 م دددذ مةددد م الحدددز  ال دددازي الددد  السددد ط   ددد  الما يدددا كرسدددوا ة دددودهم  

يدددل ب دهدددم الددد   ا ددددة ل سددديطرة   ددد   قدددول االيدددرا ييق مدددق اةدددل تحو

 هتمامدددا  الد ايددد  ا  دددأولوا, ا طددد   م مددد  لتحقيدددد اهددددا  م البعيددددة المددددا 

بدددديق  لتو يددددد الادددددا   كبيددددرا  مسددددتغ يق بددددذل  "اال تمددددام االري الواحددددد"

 ددداطه , وبموةددد   دددرار ادددار ااددددرته الحكومددد   وبأسددد و الب دددديق 

( اسدددددددت  ا  يددددددده االيدددددددرا ييق مدددددددق ضدددددددوابط 1936االلما يددددددد   دددددددام 

"دم اري  قدددد "  و دددددت م ااددددحا  وتلددددريعاا  ورمبددددور  الع اددددري "

ال قا ددددد  ال دددددازي  ( وبمبدددددادرة مدددددق ابيدددددر1939وزودا الما يدددددا  دددددام 

  دددارايدددراق بمةمو ددد  مدددق الكتددد  االلما يددد  ب دددد  ا  الهريدددد روز بدددر ,

 (63)التقار  ال قا   بيق ايراق والما يا.

 مددددق الواضدددد  بدددداق الما يددددا اسددددتغ ا    ات ددددا المتطددددورة مدددد  ايددددراق   

ا   ددد  طدددابورا  اامسدددا  داادددل ايدددراق اسدددتهادا م ددده ك يدددر آ دددذا لتب ددد  ل دددا 

المدددر ا , ا  دددام الحدددر  العالميددد  ال ا يددد   ددد   ر  ددد  ة دددود الح هدددام ه دددا 

لتددد  م  دددا الواليددداا المتحددددة االمريكيددد  االدددذي ا ضددد  الددددول الح يهددد  و

واضددددح  تةدددان ايددددراق  دددد  المرح ددد  التدددد  سددددبقا لدددم تكددددق ل دددا سياسدددد  

 (64)الحر  العالمي  ال ا ي .

 المريكيةا-لعالقات االيرانيةا-ث
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سياسدددد   عالدددد   دددد  ميددددداق ل ددددا لددددم تكددددق الواليدددداا المتحدددددة االمريكيدددد  

وااادددد  مدددد  الم دددداطد البعيدددددة ومددددا ورام البحددددار,  الع  دددداا الدوليدددد 

 ددددم ر بددد  االدارة االمريكيددد  او  ال يع ددد ولكدددق مددد  ذلددد   ددداق االمدددر 

اللددددركاا التابعدددد  ل ددددا بتوسددددي  الع  دددداا والحضددددور  دددد  ال لدددداطاا 

التةاريدددد  وااادددد   دددد  مةددددال اكتلددددا  واسددددتاراي وا تدددداي الدددد هط , اذ 

 عالددددد  وةديددددد   بدددددل اق اللدددددركاا ال هطيددددد  االمريكيددددد  بدددددذلا ة دددددودا  

البددددا  " وااادددد   قدددد  ا دددد ق سياسدددد  (1921  ددددام "حددددوا" ا قدددد  

المهتددو " لغدددرم الددداول  ددد  ال لدداطاا ال هطيددد   دد  ايدددراق واسدددتمرا 

هدددذن الة دددود طي ددد  حكومددد  اال قددد     ددد  الدددر م مدددق ا  دددا كا دددا دالمدددا  

 يددر مو قددد   ددد  هدددذا المةدددال بسدددب  وةدددود ال يم ددد  البريطا يددد , و  ددددما 

حكومدددددد  اال قدددددد   توسددددددي   حكومدددددداا االيرا يدددددد  التدددددد  ت دددددداارادا ال

الع  دددداا مدددد  الواليدددداا المتحدددددة االمريكيدددد  لغددددرم مواة دددد  ال يم دددد  

والتسددد ط البريطدددا   والتددد  لدددم تو دددد  ددد  ا  ب دددا ايضدددا  , وم  دددا مطالبددد  

ل" لعقددددد اتها يدددداا اويدددد "اسددددتا درد اللددددركاا ال هطيدددد  االمريكيدددد  م ددددل

التدددد  ال ددددا ترحيبددددا  مددددق لدددددق اك ددددر  ,  هطيدددد  مدددد  الحكومدددد  االيرا يدددد 

ا أرةدددال السياسددد   ددد  ايدددراق, ولكدددق مدددق اةدددل ا لدددال هدددذن الة دددود لةددد

لكدددد  تةعددددل ال ددددرو   الحكومدددد  البريطا يدددد  الدددد  اسددددتادام المدددد امراا

  يدددر ام ددد . وب ددداما    ددد  ذلددد   ددداق حاد ددد  ااإل ددددامااالزمددد  لم دددل ت ددد  

ادددل االمريكددد   ددد   الددد  الق  ري,وا تيدددال الميةرايميددد( 65)"السدددقا اا ددد "

(لدددم يكدددق محدددم ادددد   تحددددد  ددد  م دددل 1924تمدددوز18ط دددراق, يدددوم 

هددددددذا الو ددددددا بالددددددذاا, ولكددددددق لكدددددد  ياددددددب  االمددددددر سددددددببا  لتاويدددددد  

ال سدددديما واق التحقيقدددداا التدددد  اةريددددا  دددد  هددددذا المةددددال  االمددددريكييق,

الددددارا الدددد  اق السددددب  يعددددود الدددد   و ددددو  الحاد دددد لمعر دددد  اسددددبا  

م  مدددد م لددددرك   هددددط الة ددددو  وتعدددداوق  ددددوا االمددددق الددددداا   يتحددددر

التدددد  تركت ددددا هددددذن  اآل دددداررضددددا ادددداق, لددددذل   دددداق  ألوامددددرالااضددددع  

مددق    دد   ألك ددربحيددد اق االمددريكييق   ددوا  التددأ يرالحاد دد  كا ددا مددق 

                          لددددددددر  امددددددددا  بعيددددددددديق  دددددددددق الددددددددداول  دددددددد  مهاوضدددددددداا مددددددددد 

بعددددد مضدددد   دددددة سدددد واا  (66)ور الدددد هط.باادددد الحكومدددد  االيرا يدددد  ,

(مددد  بريطا يدددا  دددادا اللدددركاا 1933وا عقددداد االتها يددد  ال هطيددد  لعدددام 
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مدددرة اادددرا ل دددداول  ددد  مهاوضددداا مددد  الحكومددد  ال هطيددد  االمريكيددد  

( بعقدددد معاهددددة مددد  1936 دددام  و دددام وزيدددر الماليددد  االيرا ددد  االيرا يددد  ,

  ي دددا , معتقددددا  با ددده  لدددرك  سدددي ك ر ال هطيددد  االمريكيددد  وتمدددا الموا قددد 

 دددادر   ددد  التحدددر  اددداري  طدددا  معاهدددداا البريطدددا ييق مددد  مرا ددداة 

ماددددالح م , بحيددددد ا دددده بعددددد    دددد  ايددددام مددددق التاددددويا   دددد  ت دددد  

  ددد  اال تحدددار , لدددذل   لإل دددداماضدددطر وزيدددر الماليددد  االيرا ددد  االتها يددد  

ااددددددبحا االتها يدددددد  ايضددددددا   يددددددر  اب دددددد  ل تطبيددددددد بسددددددب  المعو دددددداا 

                                  ا الك يدددددددددددرة  ددددددددددد  الدددددددددددداال والاددددددددددداري, و لددددددددددد اوالمعدددددددددددر

و دددددل  طدددددا  ال لددددداطاا ال هطيددددد   ددددد  ايدددددراق تحدددددا   بدددددل تطبيق دددددا ,

السددديطرة المط قددد  ل حكومددد  البريطا يددد  المسدددتمرة , وتسدددب  هدددذا االمدددر 

 (67)بتوةيه ضرب  ةديدة لع  اا ايراق الاارةي .

 مجاورةالقات ايران مع الدول الع-2

 القات ايران مع افغانستانع-أ

بدددالر م مدددق العددددام التق يددددي الطويدددل بددديق ايدددراق مدددق ة ددد  واال غددداق     

واالتددرا  الع مدددا ييق مددق ة ددد  اادددرا,  دداق هدددذن المدددة لددد دا اطدددواا 

ا قددد    ديددددة باتةدددان تحسددديق الع  ددداا  يمدددا بددديق ت ددد  االطدددرا .  بعدددد 

(  دد  ايددراق بعدددة الدد ر تددم  قددد اول معاهدددة ادددا   بدديق 1921 لددباط

(.و ددددددد وضددددددعا هددددددذن 1921حزيددددددراق22ايددددددراق وا غا سددددددتاق  دددددد  

اال غا يددد  -االساسدددي  التددد  حكمدددا الع  ددداا االيرا يددد  المعاهددددة المبدددادل

 ددد  الع دددد المعاادددر, وبعدددد تدددول  رضدددا لدددان العدددر  االيرا ددد  ا دددادا 

ار ت ددددد  المعاهددددددة اساسدددددا    ددددد  ضدددددرورة اسدددددتمر تأكيددددددهماالددددددولتاق 

( و ددددد  الطر ددددداق 1927ال دددددا   قتلدددددري28ل ع  ددددداا بي  مدددددا. و ددددد   

معاهددددة اددددا   وامدددق متبدددادل  ادددا   ددد  تع دددد الطدددر يق بعددددم اتاددداذ 

ا مدددال  داليددد  ضدددد الطدددر  االادددر , واتاددداذ مو ددد  محايدددد  ددد  حالددد  

تعدددرم اي م  مدددا ال تددددام مدددق  بدددل طدددر   الدددد, وامت دددا  اي م  مدددا 

الددد  تحدددال  سياسددد  او  سدددكري موةددده ضدددد الطدددر   ماال ضدددما دددق 

بي  مدددددددا ل تحكددددددديم .  أو دددددددرم اي اددددددد   او  دددددددزا  ي لددددددد االادددددددر
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  دددد  بروتوكددددوليق بااددددور ( تددددم التو يدددد  1928حزيددددراق15و دددد  

 (68)تس يم المت ميق وتعزيز الع  اا اال تاادي  بيق الدولتيق.

ق  ددد  اوالدددل ال   ي ددداا,  ضددد    ددد الحددددود تةددددداومددد  اق ملددداكل   

ال   ددداق الطدددر يق  رضدددا المسددد ملدددك   تقسددديم ميدددان ه م دددد  يمدددا بي  مدددا ,

حددد ا  لة دد  التحكدديم ل(.و ددد تددر1928  دد  التحكدديم و قددا  لمعاهدددة  ددام 

   دداالتددرا  وهددو الة ددرال  دداار التدداي, وكا ددا م مدد  ال ة دد  اق ت  ددر 

ق م طقددد  موسددد  ابددداد وت ددد  الم طقددد  أا   بلددداال غددد-الاددد   االيرا ددد 

الددددولتيق. و دددد التدددزم رضدددا لدددان بقدددرار  ترسدددم حددددودها بددديقالتددد  لدددم 

كددددا وق 26 ال ة دددد    دددد  الددددر م مددددق ا تقدددداداا االيددددرا ييق ل ددددا, و دددد 

(  قدددددد الطر ددددداق معاهددددددة باادددددور تقسددددديم ميدددددان   دددددر 1938ال دددددا  

  م طقددد  سددديتاق. و دددد ةدددام تو يددد إلروامه م دددد الدددذي كددداق يعدددد حيويدددا  

كيدددا ايدددراق وا غا سدددتاق وتر "بددديق المعاهددددة ا دددر  قدددد مي دددا  "سدددعد ابددداد

( . و ددددد وضدددد  هددددذا المي ددددا  الددددذي يلددددار 1937تمددددوز8والعددددرا   دددد  

االسدددد  لتكددددويق  اليدددده ايضددددا  بمي ددددا  دول اللددددر  االوسددددط الربددددا  ,

ح دددد  لدددددر  .  قددددد  دددددر المي ددددا    ددددد   دددددم اال تددددددام , والتعددددداوق 

لددد  والتلددداور الملدددتر  بددديق الددددول المو عددد    يددده, واق ال تسدددم  اي دو

ةمعيددداا او  اددداباا مسددد ح  او  يرهدددا اذ  بتدددألي ول االربددد  مدددق الدددد

االمدددددق وال  دددددام او التددددددال  ددددد  لددددد وق كددددداق ال دددددد  م  دددددا  ر  ددددد  

 الم طقددد . و دددد  دددد بعضددد م هدددذا المي دددا  معاهددددة د ا يددد  ضدددد االتحددداد

 (69)السو يت  وضد الع اار القومي  .

 ات ايران مع تركياعالق-ي

ا لددددان بماددددطه  كمددددال بحكددددم  وامددددل مات هدددد  م  ددددا ا ةددددا  رضدددد  

تق يددددد اطواتدددده التدددد  اطاهددددا لتطددددوير بدددد دن, كدددداق  اتدددداتور  ومحاولدددد 

( 1926 يسدددداق22االول را بددددا   دددد  تو يددددد    اتدددده مدددد  تركيددددا,  هدددد  

و عدددا اول معاهددددة بددديق الب دددديق اكددددا  ددددم السدددما  بوةدددود م  مددداا 

وال  ددددام لدددددا الطددددر يق او القيددددام  بدددداألمقاو ةما دددداا هددددد  ا االادددد ل 

(  قددددددا اتها يددددد  1927كدددددا وق ال دددددا  2ايددددد  المضدددددادة , و ددددد  بالد 

(تمدددا ا امددد  اتاددددال ت غرا ددد  بدددديق 1928بي  مدددا , و   لددددباطتةاريددد  
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اال اق ذلددد  لدددم يم ددد  مدددق تددددهور الع  ددداا  كدددل مدددق ا قدددرة وط دددراق,

بي  مدددا ا دددر الملددداكل المتعدددددة   ددد  الحددددود بي  مدددا والتددد  را قدددا  يدددام 

  (70)(.1930 ام الحرك  الكردي     تركيا 

واا بددداال هراي ا دددر تعددداوق القددد قالع  ددداا بددديق الب ددددي بددددلاسدددر اق مدددا 

ا  وااليرا يددد   ددد   مددد  الحركددد  الكرديددد  المسددد ح   ددد  ا دددري دالتركيددد  

(.ومدددق  دددم  دددام وزيدددر الاارةيددد  1931راراا( وا  ال دددا  دددام  آ ةبدددل 

( م ددده23( , و ددد  1932كدددا وق ال دددا  17التركددد  بزيدددارة ط دددراق  ددد  

د  ال ددزا  الحدددودي بدديق الدددولتيق ادددو إل  ددامتو يدد  معاهدددة حدددود تددم 

(. كمددددا تددددم  دددد  اليددددوم  هسدددده تو يدددد  1932تلددددريق ال ددددا  5  ي ددددا  دددد  

معاهددددددة اددددددا    ةديددددددة. اق هددددداتيق المعاهددددددتيق ومعاهددددددة التسدددددوي  

( ايضددددا  1932تلددددريق ال ددددا  23التدددد  و عددددا  دددد  القضددددالي  والتحكدددديم 

 (71)االيرا ي  التركي .لك ا االس  الةديدة ل ع  اا 

ام  دددوتو قدددا الع  ددداا بددديق الددددولتيق بلدددكل اك دددر بعدددد الزيدددارة التددد    

  و دددد ايرا ددد   دددال  المسدددتوا الددد  تركيدددا  ددد  لب دددا رضدددا لدددان   ددد  ر

. و ددددددد ةددددددرا ا  ددددددام  بأكم دددددده(واسددددددتغر ا لدددددد را  1934حزيددددددراق2 

                      الزيددددددددارة تبددددددددادل وة دددددددداا ال  ددددددددر حددددددددول ا امدددددددد  مي ددددددددا  لدددددددددول 

بدداد , االمددر الددذي تحقددد  يمددا بعددد بتو يدد  مي ددا  سددعد ا اللددر  االوسددط

–(  كددداق  دددام   اادددر مدددق  وامدددل التقدددار  االيرا ددد  1937 ددد  تمدددوز 

 ( 72)الترك     اواار   د رضا لان.

 قات ايران مع العراقعال-ت

لقدددد ورد العدددرا   دددق الدولددد  الع ما يددد  ملدددك   الحددددود التددد  كا دددا   

بدديق ت دد  االسددر الحاكمدد  المتعا بدد   دد  ايددراق. ولددم تضدد  موضدد   ددزا  

معاهدددداا الحددددود الك يدددرة التددد  تدددم  قددددها بددديق القدددر يق السددداد   لدددر 

 ضددد    دددق الملدددك ا السياسدددي   (73)والتاسددد   لدددر حددددا  لت ددد  الملدددك  .

االادددددرا والمتع قددددد  م  دددددا بعم يددددد  اال تدددددرا  بال  دددددام الم كددددد   ددددد  

ايدددراق بسدددب  ا تدددرا  العدددرا  بلدددمول  العدددرا , القضدددي  التددد  تةاه ت دددا

الر ايددددا االيددددرا ييق  دددد  العددددرا  باالمتيددددازاا االة بيدددد  اسددددوة بر ايددددا 
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التددد  ل دددا مقعدددد  الددددول االوربيددد  واالمريكيددد  وبعدددم الددددول االسددديوي 

دالدددم  ددد   ادددب  االمدددم اسدددت ادا  الددد  المدددادة االولددد  مدددق االتها يددد  العدليددد  

(, ولددددددم يددددددتم 1924اذار25المعقددددددودة بدددددديق العددددددرا  وبريطا يددددددا  دددددد  

ا تدددددرا  ايدددددراق بال  دددددام الم كددددد   ددددد  العدددددرا  اال بعدددددد الغدددددام   دددددام 

( , وكدددداق  ددددا وق الة سددددي  العرا يدددد  1929االمتيددددازاا االة بيدددد   ددددام 

( م دددار اددد   بددديق الطدددر يق ايضدددا  حدددول كيهيددد  1924الادددادر  ددد  ا 

ااتيدددار الة سدددي  العرا يددد  ل ر ايدددا االيدددرا ييق  ددد  العدددرا , حيدددد ارادا 

الددددذي اسددددت د    ددددق هددددذا القددددا وق بم ددددأاايددددراق اق يكددددوق ر اياهددددا 

السددددديادة العرا يددددد , ولغدددددرم ا لدددددال القدددددا وق طالبدددددا ايدددددراق تحقيدددددد 

ا طيدددددا ل ر ايدددددا االيدددددرا ييق  المددددددة التددددد الحكومددددد  العرا يددددد  بتمديدددددد 

يحددددد مدددو ه م مدددق ااتيدددار الة سدددي  العرا يددد   العدددرا  لكددد المقيمددديق  ددد  

الحكومدددد  العرا يدددد   وايددددا ايددددراق ر ضددددا  إلدرا او ر ضدددد ا, و تيةدددد  

( كا ددددا 1928(وحتدددد  ا 1924اق المدددددة مددددق ا  الط دددد  م كدددددةهددددذا 

 (74)مو ه م مق هذا الموضو . يحدد االيرا يوق كا ي  الق

م  دددا وكددداق لحدددوادد الحددددود سدددببا  اادددر لتدددوتر الع  ددد  بددديق الددددولتيق,   

االيرا يدددد   لدددداط المةمو دددداا الكرديدددد  المسدددد ح  الم اهضدددد  ل حكومدددد  

 واضدددطرار  يادات دددا الددد  ال ةدددوم الددد  االراضددد  العرا يددد  . وتةددداوزا

 القددددواا االيرا يدددد  المسدددد ح    دددد  الحدددددود العرا يدددد  وداددددول االراضدددد 

 العرا يددد  بادددورة متكدددررة ا  دددا  لمدددا تقتضددديه    ددداا حسدددق الةدددوار,

والملددددداكل التددددد  كا دددددا تددددد ةم  دددددق ا تقدددددال العلدددددالر   ددددد  ةدددددا ب  

 (75)الحدود.

,  قدددد اتسدددم آ دددذا  الدولددد  الم تدبددد    ددد  العدددرا  مو ددد  بريطا يدددا , امدددا  

والتذبدددذ  بددديق االد ددداماا االيرا يددد   ددد  ميدددان لدددط العدددر   بالمراو ددد 

بادددورة اااددد  وبدددديق حقدددو  العددددرا  الملدددرو    يدددده. وكددداق مو دددد  

بريطا يدددددا هدددددذا يعكددددد  مادددددالح ا الم مددددد   ددددد  العدددددرا  مدددددق ة ددددد  

كا دددا تسدددتةي  ل د ددداماا    دددا إومادددالح ا ال هطيددد   ددد  ايدددراق, ولدددذا 

االيرا يددد  بدددل وتلدددةع ا احيا دددا  وتحددداول ا  دددا  العدددرا  بقبول دددا , و ددد  

احيدددداق ااددددرا كا ددددا تحددددت    دددد  التةدددداوزاا االيرا يدددد  وتط دددد  مددددق 
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العددددرا  اتادددداذ مو دددد  متادددد   مددددق ايددددراق و ددددد مددددا تم يدددده الماددددال  

 لألهددددددا البريطا يددددد  لددددددا هدددددذا الةا ددددد  او ذا  , وبقددددددر اسدددددتةابت ا 

 (76)السياس  البريطا ي     الم طق .

 ددددو  مددددق د اق ماددددالح ا تقتضدددد  احدددددا و  دددددما وةدددددا بريطا يددددا  

سدددعا الددد  ا  دددا  ايدددراق بوةدددو    إ  ددداالتقدددار  بددديق العدددرا  وايدددراق 

اال تددددرا  بدددددالحكم الم كدددد   ددددد  العددددرا  لقدددددام و ددددد بريطدددددا   ببدددددذل 

 دددد  المسدددا   لمسدددا دة ايدددراق  ددد  الحادددول   ددد  مطالب دددا . وب ددداما   

كددد  ذلددد  الو دددد وا قدددا الحكومددد  االيرا يددد    ددد  اال تدددرا  بدددالحكم الم 

م(وةددددرا تبددددادل المددددذكراا والتم يددددل 1929 دددد  العددددرا   دددد   يسدددداق 

, و دددد  قدددد اتهدددا  اللدددأقالمر يددد   ددد  هدددذا  الدب وماسددد  و دددد االادددول

م  دددا بددديق الددددولتيق مددد   بموةبددده ر ايدددا الددددولتيق حدددد ا ضدددل الددددول 

  دددد  تبددددادل المم  دددديق الدب وماسددددييق.   دددد  اراضدددد  الدددددولتيق, و ددددر

ه كدددل اادددذتا تةددا ددد وكا دددا مددددة االتهدددا  سددد   واحددددة, اال اق الحكدددومتيق

 (77)ست  ال ر.

الع  ددداا  سددداهما الملددداكل الحدوديددد  بددديق ايدددراق والعدددرا   ددد  تدددوتر   

االيرا يدددد  كا ددددا تتركددددز -بي  مددددا ايضددددا ,  الا  دددداا الحدوديدددد  العرا يدددد 

لدددددط العدددددر  , حيدددددد  ددددددم العدددددرا   حدددددول مسدددددال  السددددديطرة   ددددد 

 اددددب   الااددددور  لدددد ( لددددكوا ب ددددذا 1934تلددددريق ال ددددا  29 دددد  

االمددددم, التدددد  د ددددا الطددددر يق الدددد  اةددددرام مهاوضدددداا مبالددددرة بي  مددددا, 

و دددد  هددددذن اال  ددددام  مددددل البريطددددا يوق الددددذيق كددددا وا   دددد   ة دددد  مددددق 

امدددرهم لتقويددد  الددددول المرتبطددد  ب دددم ازام الاطدددر اللددديو   القدددادم لعقدددد 

مددددا يمكددددق,  قددددد سددددار ا بريطا يددددا الدددد  ت يلدددد   بأسددددر ا  يمدددد  ح دددد  

 المتأزمدددد اةددددوام التقددددار  بدددديق العددددرا  وايددددراق حددددول ملددددك   الحدددددود 

االيرا يددددد  باادددددور -المهاوضددددداا العرا يددددد  بددددددلابي  مدددددا , و عددددد   

التواددل الدد  اتها يدد  تتع ددد بت  دديم وتاطدديط الحدددود التدد  تددربط بي  مددا 

ا ل دددا و دددود الب دددديق بددديق بغدددداد  (.ا تقدددل1937حتددد   دددام  واسدددتمرا 

واسددددهرا  ددددق تو يدددد  معاهدددددة ةديدددددة بدددديق العددددرا  وايددددراق  وط ددددراق,

 ددددق سددددبع  كي ددددو متددددراا  ( ت ددددازل العددددرا  بموةب ددددا1937   تمددددوز
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و   ددد  اربدددا  الكي دددو متدددر مدددق االراضددد  العرا يددد  امدددام مدي ددد   بددداداق, 

ةدددازة   ددد  ا باسدددتعمال ا واال تهدددا  م  دددا دوق الحادددول إليدددراقوسدددم  

مددددق السدددد طاا العرا يدددد , لددددذل   دددددا هددددذن المعاهدددددة "  اتحدددد   رسددددمي 

  دددد ةديدددد  ددد  الع  ددداا الوديددد  بددديق الةدددارتيق" حسددد  تعبيدددر رضدددا 

 (78)لان  هسه.

 كمدددددا و ددددد  الةا بددددداق العرا ددددد  وااليرا ددددد  اتهدددددا يتيق كا دددددا االولددددد   

وسدديادة  (ت اولددا  ضددايا اسددتتبا  االمددق  دد  الب ددديق1937تمددوز18 دد  

بي  مددددددا و ضددددددايا التم يددددددل الدب وماسدددددد  وكا ددددددا ال ا يدددددد   دددددد  السدددددد م 

بي  مددا  ددد   أبح ددا  ضددايا الادد   التدد   ددد ت لدد ( و ددد1937تمددوز24 

 (79)المستقبل, وضرورة ح  ا دب وماسيا  وضمق القوا يق الدولي .

 ,(1937اق تو يددددد  المعاهددددددة واالتهدددددا يتيق المدددددذكورتيق  ددددد  تمدددددوز   

 ذاتددده بددديق الددددول االربددد  ,العدددرا و قدددد مي دددا  سدددعد ابددداد  ددد  اللددد ر 

 ددداا كا دددا بدايددد  لمرح ددد  ةديددددة  ددد  الع  , وايدددراق وتركيدددا وا غا سدددتاق

تمرا سددد واا  ديددددة اددد  ا ل دددا التدددوتر الدددذي االيرا يددد  اسددد-العرا يددد 

لحددر  كدداق يميددز    ات مددا سددابقا  . وممددا سددا د   دد  ذلدد  ايضددا   يددام ا

وا لدددددغال ايدددددراق  (1941العالميددددد  ال ا يددددد  وسدددددقوط رضدددددا لدددددان  دددددام 

 (80)بملك ت ا الداا ي  الت   ةما  ق ت   الحر .

 رابعاً :ايران اثناء الحري العالمية الثانية

 وسقوط رضا شاه إليرانجنبي االحتالل اال-1

 بيدددل  ا قدددا ال دددرو  الدوليددد  واال  يميددد  اوضدددا ا  ةديددددة   ددد  ايدددراق  

 لددددو  الحددددر  العالميدددد  ال ا يدددد  التدددد  تم  ددددا بتزايددددد الت ددددا   الدددددول  

  االوضدددددا  ذلددددد  الت دددددا     ددددد  وتدددددأ يراا  ددددد  ايدددددراق مدددددق ة ددددد , 

حددداول رضدددا لدددان تقويددد   هدددوذن  (81)مدددق ة ددد  اادددرا. إليدددراقالداا يددد  

ا  يميددا  لمواة دد  الاددرا  الدددول    دد  بدد دن ,  اداددل الددب د  دد  دالددرة 

يدددد  , التدددد  ا طتدددده زامددددا  سياسدددديا  ال بددددا  بدددده   دددد  االحدددد   اال  يم

الادددددعيد الادددددارة , لكدددددق تادددددا د ال دددددرو  الدوليددددد   بيدددددل الحدددددر , 

 دددد  احدددددا القددددوا الدوليدددد  وذلدددد    دددد  اللددددان اق يددددرتكق    رضددددا
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وديمومدد  حكمدده ,  ا تقددد رضددا لددان بدداق االلمدداق هددم القددوة  السددتمراري 

,  هدددت  رضدددا لدددان بددد دن  ددد  الم طقددد  سياسددديا  وا تاددداديا   تدددأ يرا  االك دددر 

المتبادلددد     ددد  مادددرا ي ا امدددام ال هدددوذ االلمدددا  , اااددد  بعدددد الزيددداراا

(اق 1941-1940بددددديق الب دددددديق,  اسدددددتطا  االلمددددداق اددددد ل السددددد واا 

 بلدددكل كبيدددر الحساسددد  الحكوميددد  داادددل الم سسددداايمددددوا  هدددوذهم الددد  

.  بدددر مراكدددز ا تادددادي  وتةاريددد  م تلدددرة  ددد  مع دددم المددددق االيرا يددد 

بدددل االك دددر مدددق ذلددد  اادددذا الد ايددد  ال ازيددد  ت تلدددر  ددد  ايدددراق  بدددر 

التددددد  اادددددذا تدددددوز  بددددديق ادددددهو   االال  مدددددق الكتددددد  والم لدددددوراا

م  مدددداا سياسددددد   االيددددرا ييق, حتدددد  تمكددددق االلمدددداق مددددق اق ي سسددددوا

 (82)داال ايراق.

االيرا يددددد   بيدددددل الحدددددر ,  مدددددق  امدددددا االوضدددددا  السياسدددددي  الداا يددددد   

 دكتاتوري لرضددددا لددددان اسددددتطا  احتددددوام كا دددد المعددددرو  اق الحكددددم الدددد

سياسدددددد   القددددددوا السياسددددددي  بمات دددددد  توة ات ددددددا لاددددددالحه مسددددددتادما  

اداة طيعدددد  بيدددددن,  التر يدددد  ضدددددها, حتدددد  ااددددب  المة دددد والترهيدددد  

ق ااذ يمكدددق القدددول  , اهدا دددهوسدددار مةمدددل الم سسددداا الت هيذيددد  لادمددد  

او ةب ددد   دددوا المعارضددد  الديمقراطيددد  ااهقدددا مدددق اق ت لددد  اي  دددوة 

مددد  رة   ددد  السددداح  السياسدددي  االيرا يددد  اددد ل حكدددم رضدددا لدددان الدددذي 

 (83)استمر  راب   قديق تقريبا .

  ددد  امددا   دد  الاددعيد الاددارة   قددد ا ددار الوةددود االلمددا    دد  ايددراق  

طا  الح هددددام كدددد   مددددق بريطا يددددا واالتحدددداد السددددو يت  ال ددددذاق مارسددددا ضددددغ

, اذ ال هدددوذ االلمدددا   مدددق بددد دن إلبعدددادسياسددديا  كبيدددرا    ددد  رضدددا لدددان 

 يمكددددق اق  عددددد ال هددددوذ االلمددددا   الكبيددددر  دددد  الم طقدددد  بلددددكل  ددددام و دددد 

ايددددراق بلددددكل اددددار كدددداق سددددببا  اساسدددديا   دددد  توةدددده الح هددددام الحددددت ل 

 (84)ايراق.

بعددددد  لددددو  الحددددر  العالميدددد  ال ا يدددد  بدددديق  ددددوا الح هددددام مددددق ة دددد    

قربدد  مددق سدداح  و ددوا المحددور مددق ة دد   ا يدد , ااددبحا ايددراق   دد  م

الاددرا  بدديق القددوا المتحاربدد , لددذل  ا   ددا ايددراق مددق ةا ب ددا سياسدد  

الحيدداد تةددان الحددر , كدد  تتة دد   وا دد  ت دد  الحددر    دد  الددب د, هددذا 



121 
 

المو ددد  ا  دددد الح هدددام ك يدددرا  , ممدددا د ددد  الح هدددام بالضدددغط   ددد  اللدددان 

 (85)وحكومته ل عدول  ق سياس  الحياد.

ق  ددد  موا هددده تةدددان الح هدددام,  ع ددد  الدددر م مددد متأرةحدددا   دددل رضدددا لدددان   

مددداق حساسددديته تةدددان البريطدددا ييق وحقددددن تةدددان السدددو يا ومي ددده  حدددو االل

 حددداول ايةددداد  دددو  مدددق التدددوازق بددديق , األمريكددداقوتو ددده ل تعددداوق مددد  

 (86)حس  تعبير احد الباح يق. , المتاار   االطرا 

لدددان لدددم يكدددق الق ال , لدددم يسدددتمر رضدددا لدددان طدددوي    ددد  سياسدددته هدددذن  

مط عددا  بمددا  يدده الكهايدد    دد  وا دد  الوضدد  الدددول   دد  المرح دد  االولدد  

اضدددددا   الددددد  ذلددددد  تزايدددددد الضدددددغط  , مدددددق الحدددددر  العالميددددد  ال ا يددددد 

 البريطددددا   والسددددو يت  تةددددان الحكومددددد  االيرا يدددد  ل تا دددد   ددددق  دددددرار

( دددما الدددولتاق مدددذكرة 1941تمددوز ( دددام 3حيادهددا مددق الحدددر ,  هدد  

تط بددداق  ي دددا تا ي دددا  دددق  دددرار الحيددداد, اال اق  , اليرا يددد الددد  الحكومددد  ا

وتددددا    ددد  لددد وق  رضدددا لدددان ر ضددد ا و ددددها ار دددا  لسياسددد  الحيددداد

ال يع دددم مدددا يددددور  بددد دن . وياددد  احدددد البددداح يق اللدددان با ددده كددداق مغهددد   

اق هدددذا الواددد   ددد  التعامدددل مددد  (87)حولددده وال يهكدددر اال ببقدددام سددد طته.

  هسددده الدددذي و ددد   يددده القاةددداريوق الاطدددأ ددد   ن دددد او ددد  اللدددا , الح هدددام

  دددددر  . ددددددرة و دددددود القدددددوا الكبدددددرا اسددددد  ه بدددددا  م دالمدددددا  يتةددددداه وق

الح هدددددددام, بعدددددددد ال ةدددددددوم االلمدددددددا     ددددددد  االتحددددددداد السدددددددو يت   ددددددد  

الددددذي  والتددددأ ير(,الدددد  االلمدددداق المتواةددددديق  دددد  ايددددراق 1941حزيددددراق 

دوهم يم  ددددوق مادددددر اطددددر يمارسددددو ه   دددد  السدددد ط  االيرا يدددد ,  وةدددد

كبيدددر   ددد  بريطا يدددا واالتحددداد السدددو يت  معدددا  بعدددد اق اادددب  الطدددابور 

بالغدددد   دددد  حسدددداباا الح هددددام, اذ مددددق  بأهميدددد الاددددام  االلمددددا   يتميددددز 

الممكدددق اق يددد  ر بلدددكل سددد ب   ددد  اطدددوط الموااددد ا االيرا يددد  التددد  

تم دددددل الطريدددددد الوحيدددددد لمسدددددا دة االتحددددداد السدددددو يت , ل دددددذا اتادددددذا 

بريطا يددددا واالتحدددداد السددددو يت  مددددق تزايددددد ال هددددوذ االلمددددا    دددد  ايددددراق 

موضدددو ا  اساسددديا   ددد     ات مدددا االايدددرة, وطالبتدددا بطدددرد االلمددداق مدددق 

اق تزايددددد  لدددداطاا  دددددد كبيددددر مددددق االلمدددداق  دددد   ذريعدددد الددددب د تحددددا 

و ددد  الو دددا  هسددده  , يلدددكل اطدددرا    ددد  مادددال  الح هدددام ه دددا  ايدددراق
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وبالمقابددددل  "الحياد التددددام",ـبدددد والمتم  دددد  مع  دددد ي ددددا م سياسدددد  ايددددراق ال

ا دددددار االلمددددداق ماددددداو  رضدددددا لدددددان مدددددق مغبددددد  ال وايدددددا البريطا يددددد  

 دددد  حدددديق   دددددوا كا دددد  االد دددداماا  والسددددو يتي  بددددال ةوم   دددد  ايددددراق,

المضدددادة الاااددد  بتددددبير اي ا قددد   او هةدددوم المدددا     ددد  االراضددد  

 (88)االيرا ي .

اق البريطا يدددددددد  والسددددددددو يتي  ( دددددددددما الحكومتدددددددد1941ا 16 دددددددد    

يق الدددد  الحكومدددد  االيرا يدددد  كررتددددا  ي ددددا ط دددد  طددددرد يمددددذكرتيق ااددددر

(و  ددددما لدددم تسدددتة  ايدددراق 1941االلمددداق مدددق ايدددراق  بدددل   ايددد   ا  

ل ط دددددد   دددددددما الحكومتدددددداق البريطا يدددددد  والسددددددو يتي  مددددددذكرتيق الدددددد  

مدددق  (  برتدددا  ي دددا  دددق ايبددد  ام  دددا1941ا 25الحكومددد  االيرا يددد   ددد  

لددد  ال ةدددوم ا ,   الحكومددد  االيرا يددد  وبا  دددا  ررتدددا ,ول دددذا السدددب مو ددد

"الوسددددددالل  لحمايدددددد  ماددددددالح ا االساسددددددي  .اق هددددددذن وسددددددالل ااددددددرا

  هددد  اليدددوم  هسددده تم  دددا  ددد  ال ةدددوم الددد  الايدددار العسدددكري, االادددرا"

 االيرا يددد  تحركدددا القدددواا الدددذي سددد ما  يددده المدددذكرتاق الددد  الحكومددد 

 ( 89)واحد الحت ل ايراق. والسو يتي     اق البريطا ي 

ا   الددد  ايدددراق مدددق ة ددد  اللدددمال, امدددا القدددواتيدا دددا القدددواا السدددو ي  

البريطا يددددد   قدددددد دا ت دددددا مدددددق محدددددوريق االول مدددددق ادددددا قيق باتةدددددان 

كرم لدددددان وهمدددددداق و دددددزويق وال دددددا   مدددددق الة دددددو  باتةدددددان المحمدددددرة 

ا ال هطيددددد   ددددد   بددددداداق. كمدددددا هاةمدددددا البحريددددد  البريطا يددددد  آوالم لددددد

 ددددد السددددهق االلما يدددد  وااليطاليدددد  الراسددددي   دددد  مي ددددام ب دددددر لدددداهبور. و

القدددددددواا  ( بالتقدددددددام1941ا 31ا ت دددددددا العم يددددددداا العسدددددددكري   ددددددد  

بدددد اي ت    دددد  دددزويق .امدددا القدددواا االيرا يددد    دددم يالبريطا يددد  والسدددو يت

 (90)لسو يت .ا-ق بوةه  واا الغزو البريطا  أمقاوم  ذاا ل

هاةلددددد  واالسدددددتعداداا المتواضدددددع  ل قدددددواا ادا حالددددد  االحدددددت ل الم  

االيرا يددددد . وكدددددذل  القاددددد  الةدددددوي السدددددو يت  ال محددددددود لمات ددددد  

حالددد  مدددق االرتبدددا   االيرا يددد   ددد  اذربيةددداق وكدددي ق الددد  احدددداد المددددق

والهوضدددد  ,اوةدددددا ةددددوا  مددددق الددددذ ر  دددد  مع ددددم  طعدددداا  والاددددو 

ال سددام  الةددي  االيرا دد  تم  ددا ب  ددور حالدد  الهددرار  دد  الةددي  ب بددا 
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العلددالر ب ددم , امددا القددواا االيرا يدد  التدد   و ددرو او ددا  مددق بطدد  ا ددراد

اددو  كرم لددان  قددد تددم اسددرها  دد   التقدددم البريطددا   كا ددا  دد  طريددد

ال ك دداا حدديق كا ددا تغددط  دد   وم ددا لددي   ,  اهيدد   ددق اق بعددم ا ددراد 

 الةدددي  االيرا ددد  الم  دددزم بدددا  اسددد حته الددد  العلدددالر الكرديددد  االيرا يددد ,

ال اق القطعددداا المدا عددد   دددق  بددداداق التددد  كا دددا تحدددا  يدددادة الة دددرال ا

محمددد لددان باتدد  ا بتددا ا  ددا تم ددل االسددت  ام الوحيددد والرليسدد   دد   ددل 

اال كسدددددار العدددددام لمع ويددددداا الةدددددي  االيرا ددددد  ,اذ تمك دددددوا مدددددق ايقدددددا  

ق وهددددددذا مددددددا اكدتدددددده الماددددددادر الرسددددددمي  ي( اادددددداب  بالبريطددددددا ي55 

مددددق  ه تدددده و ددددرورن ولددددعر بدددداق  اق ا ددددا  اللددددان بعددددد (91)البريطا يدددد  .

حددداول مغازلددد   الو دددا اادددذ يدددد   دددا و  الاطدددر   يددده و  ددد  سددد طته,

(تغييدددرا  حكوميدددا  , وتدددم تك يددد  1941ا 28الح هدددام واةدددرا اللدددان  ددد  

محمددددددد   دددددد   رو دددددد  المعددددددرو  بمواالتدددددده ل بريطددددددا ييق, بتلددددددكيل 

و ددد  اطددد    دددرار  بدددإ  قالحكومددد  الةديددددة,  اتادددذا اولددد  اطوات دددا 

ال دددار وا  دددام ةميددد  م ددداهر المقاومددد  االيرا يددد  لقدددواا الح هدددام , واب دددذ 

 رو دددد  مم  دددد  االتحدددداد السددددو يت  وبريطا يددددا  دددد  ط ددددراق بدددددالقرار 

االيرا دددد  كدددد  يوادددد ون الدددد  حكومت مددددا, اال اق الدددددولتاق لددددم تكتهيدددداق 

بددددالاطوة االيرا يدددد ,  قدددددما الدددددولتاق مددددذكرة الدددد  الحكومدددد  االيرا يدددد  

و دددد  االيرا يددد  , بددداق  ي دددا طدددرد سدددهرام دول المحدددور مدددق االراضددد تط 

ردا ادددددددحيه  اط  ددددددداا لدددددددبه الرسدددددددمي   ددددددد   دددددددددها الادددددددادر 

(وا   ددددا  ددددق اسدددده ا لمددددا تضددددم ته ت دددد  المددددذكرة 1941اي ددددول10 دددد  

ب ددددذا الااددددور . م كدددددة اسددددتمرار ايددددراق  دددد     ات ددددا الدب وماسددددي  

مددددق السدددددو يا حهيضدددد  كددددل مدددد  ت دددد  الدددددول ممددددا ا ددددار هددددذا الددددرد 

مدددذكرة هدددددوا  ي دددا الحكومددد  االيرا يددد   والبريطدددا ييق, ومبالدددرة  ددددما

االيرا يدددد  ةميدددد   بدددداحت ل العااددددم  ط ددددراق مددددا لددددم تسدددد م الحكومدددد 

لدددم يبدددد امدددام لدددان (92)(سدددا  .24االلمددداق الموةدددوديق  ددد  ايدددراق اددد ل 

 دد  ةعبتدده مددق وسددالل  ايددراق الدددكتاتور ايددار ااددر , بعددد اق  هددذ كددل مددا

 ضدددد    ددددق ذلدددد  تا دددد  الك يددددر مددددق    ي دددداور ب ددددا مدددد  الح هددددام,سياسدددي

اتبا ددده وا وا ددده   ددده  دددور وادددول ابدددر زحددد   دددواا الح هدددام باتةدددان 

العااددددم  ط ددددراق, ول ددددذا لددددم يبددددد لدددده ماددددري سددددوا الت ددددازل  ددددق 
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(, و ددد  1941اي دددول16الددد  مة ددد  ال دددوا   ددد   العدددر ,  قددددم اسدددتقالته

سدددتوق تلرلدددل مهتادددرا  ردد رلدددي  الدددوزرام البريطدددا   و  اللدددأقهدددذا 

, و  دددد  ا ددددر ذلدددد   قددددد  "" حددددق الددددذيق  اددددب ان و حددددق الددددذيق  زل ددددان

رلددددي  ل , و ددددرالمة دددد  االيرا دددد  ة سدددداته االسددددت  الي   دددد  اليددددوم  هسدددده

الدددوزرام االيرا ددد  و يقددد  الت دددازل  ددد  ة سددد  اااددد  ل مة ددد  حضدددرها 

كددددل مددددق السددددهير السو يت  سددددمير و ( والددددوزير المهددددوم البريطددددا   

وا  ددددق  دددد  الة سدددد   هسدددد ا  ددددق ت اددددي  اب دددده محمددددد رضددددا بددددوالرد. 

, و دددورا   قدددل اللدددان الما دددو  الددد  اددداري إليدددراقب  دددوي لددداها  ةديددددا  

 (93)الب د.

رضاااااا بهلاااااوي وتطاااااورات الحاااااري العالمياااااة  محماااااد خامسااااااً:

 الثانية في ايران

تددول  محمددد رضددا لددان العددر   دد   ددرو  بالغدد  التعقيددد,  قددد كا ددا   

السدددو يت   ددد  الة دددو  واللدددمال, -ل حدددت ل البريطدددا  الدددب د ااضدددع  

وم سسددداا الدولددد   ددد  حالددد   وضددد  وتهكددد , وبادددورة اااددد  الةدددي  

 الدددذي ا  دددار وتلدددتا امدددام  دددواا االحدددت ل , بعدددد اق  دددر كبدددار االيرا ددد 

الضددددباط مددددق مددددوا ع م العسددددكري   دددد  مواة دددد   ددددواا الغددددزو. ومدددد  

 امتدددددده القويدددددد  ا  يددددددار الةددددددي   قددددددد العددددددر  والسدددددد ط  المركزيدددددد  د

الز امددداا القب يددد  واللاادددياا  االساسدددي , وا عكددد  ذلددد    ددد   دددودة

 ددد  مات ددد   المت هدددذة الطامحددد  الددد  سدددابد   ددددها مدددق القدددوة والسددد طاق

ا ددداليم الدددب د, وباااددد  ت ددد  اال ددداليم البعيددددة  دددق العاادددم  والااضدددع  

ا دددر سدددقوط حكدددم الددددكتاتور رضدددا لدددان. و  ددد  ايددد   , لقدددواا االحدددت ل

 ددد  الدددب د تمامدددا   " دددرا   دددوة" سدددقوط رضدددا لدددان لدددم يا دددد قحدددال  دددا

وةددود  ددواا الح هددام  دد  ايددراق.  قددد كدداق مددق  ادد ل ت دد  المدددة بسددب 

ومواة ددد   لددداط  االمدددق واالسدددتقرار ماددد ح  الح هدددام ضدددماق اسدددتمرار

العمدددد م االلمدددداق بدددديق القبالددددل االيرا يدددد , وااادددد   دددد  ة ددددو  الددددب د, 

اا العسدددكري  الددد  االتحددداد السدددو يت .  م يددد   قدددل االمدددداد تسددد يل ألةدددل

ه ددددا   دددد  اق السدددد ط  الهع يدددد   دددد  لددددمال الددددب د وة وب ددددا  التأكيدددددمدددد  
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بقيددا  دد  يددد  ددواا االحددت ل ولددم يكددق ل حكومدد  المركزيدد  سددوا سدد ط  

 (94)لك ي   ي ا.

(محمدددد 1941ك ددد  اللدددان الةديدددد  ددد  ال دددا   والعلدددريق مدددق اي دددول   

الةديدددددددة دوق اي ا تددددددرام  دددددد  لتلددددددكيل الددددددوزارة    دددددد   رو دددددد 

  أادددددراسياسددددي  , بإادددد حااا مال ددددا القيددددام  المة دددد , وكدددداق اول

الدددددوزارة  هدددددوا   امدددددا   دددددق السدددددة ام السياسدددددييق, وسدددددمحا ل م هيددددديق 

اللددديو ي   بدددالعودة الددد  الدددب د. كددداق مع دددم هددد الم هدددم مدددق الع اادددر

د,  مددق الحريدد   دد  الددب المواليدد  ل سددو يا. كمددا الددا ا الحكومدد   و ددا  

الادددح  تاددددر  ددد  العاادددم  ط دددراق والمددددق االيرا يددد   بددددلا  ددددما 

 ددد   االادددرا بمات ددد  توة ات دددا, اذ اادددب   دددددها   ددد  سدددبيل الم دددال

العااددددددم  ط ددددددراق وحدددددددها حددددددوال  اربعدددددديق اددددددحيه   دددددد  مط دددددد  

(, و ددددد   دددددل هدددددذا الهضدددددام مدددددق الحريددددد  د ددددد  بال اددددد  1942 دددددام 

ق ا ددد  الددددب د, بعددددد السياسدددي  لتلددددكيل الةمعيددداا واالحددددزا  السياسددددي  

 (95) ل تلكيل االحزا  مح ورا  طي     د حكم رضا لان.

سدددي  لددد دا الدددب د  ددد   دددل الوضددد  الةديدددد  يابدددا  م حو دددا  ل قددددرة السيا

واةددددوام م هتحدددد  ياددددع  السدددديطرة   ي ددددا بال سددددب  ل لددددان, حيددددد كدددداق 

ي  ال  دددام  ددداةزا   دددق  مددد  الةمددداهير و دددم التةمعددداا الدي يددد  والسياسددد

ة تقدددام    دددا   ددد  البيوتددداا والمقددداه  دوق الدددي  مدددق اة دددز االتددد  كا ددد

ال قددددد الع  دددد  ل حكومدددد  و  دددد   االمددددق السدددد طوي  والتدددد  كا ددددا توةدددده

 (96)س ا اللان.لر

احزابدددا  وم  مددداا  و ددد   دددل ت ددد  ال دددرو , لدددك ا القدددوا السياسدددي 

 سياسدددي  مات هددد ,  ع ددد  سدددبيل الم دددال ال الحادددر د دددوة ايدددري اسدددك دري

  ددددا ق والع ااددددر الم هيدددد  العالدددددة سددددوام اللدددديو ي  مل سددددة ام السياسدددديي

 م ددذ و يددر اللدديو ي  ل ملددارك   دد  وضدد  ال ب دد  االساسددي  لحددز  تددودة

 (97)(.1941كا وق االول  ام 

تدددوال  تلدددكيل االحدددزا   "تدددودة" الحدددز  اللددديو   تأسدددي و  ددد  ا دددر 

الاددددغيرة والكبيددددرة الواحددددد ت ددددو االاددددر,  مددددار  كددددل مددددق السياسددددي  
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ل وحدددز  العدالددد  وحدددز  االمددد  و يرهدددا اواادددر العدددام حدددز  االسدددتق 

المدددذكور, ا لدددطت م السياسدددي  وال قا يددد  بغدددم ال  دددر  دددق تهددداوا  مدددل 

هدددددذن االحدددددزا   ددددد  دوا ع دددددا وا كارهدددددا ومعتقددددددات ا .  ددددداق االةدددددوام 

اهددم العوامددل التدد  ادا الدد   السياسددي  الم هتحدد  ا تبددرا  دد  حي  ددا احددد

حزبيددا   ةتمدد  لددم يلدد د  لدداطا    ددور وتطددور  مددل ت دد  االحددزا   دد  م

 دددد  السددددابد والتدددد  ا رزت ددددا  ددددرو  وتدددددا ياا سددددقوط رضددددا لددددان 

 ( 98)ب  وي.

الدددد  ةا دددد  هددددذن االحددددزا  كا ددددا ه ددددا   ددددوا ااددددرا  دددد  المةتمدددد   

 االيرا ددد  بدددادرا لممارسددد  ال لددداط الحربددد   بدددرزا الحركددداا الدي يددد 

ااددد   واالاددد حي  المسدددتق   وهددد  تلدددمل كا ددد  الع اادددر التددد  تتب ددد  

اوضدددددا  الدددددب د مقتحمددددد  الميدددددداق السياسددددد   بدددددر تلدددددكيل احدددددزا  

 دددم وةمعيددداا وتيددداراا ا ط  دددا  مدددق القا ددددة الةماهيريددد  بعيددددا   دددق د

 القدددوا االة بيددد  او المح يددد  الرسدددمي .  دددبعم   اادددر هدددذن القدددوا هدددم

ا ددددر سياسدددداا رضددددا لددددان  مددددق  دددددمام الساسدددد  الددددذيق لزمددددوا بيددددوت م

م. هددد الم  عاليدددات  اسدددتأ   راددد  ال لددداط  االسدددتبدادي  وحي مدددا تدددو را

 الهلدددد  االسدددد مي  هددددد ا مددددق  م  ددددا تدددددار  الضددددرباا التدددد  وة ددددا 

 لب دددد  المةتمدددد  ال قا يدددد  والدي يدددد  طي دددد  حكددددم رضددددا ب  ددددوي,  تب ددددورا

ابددداق  (بز امددد  مةتبددد   دددوا  ادددهوي1946م  مددد   ددددال  اسددد م  دددام 

تادددددا د موةددددد  الغضددددد  اللدددددعب  الم ددددداهم ل وةدددددود االة بددددد   ددددد  

 العديدددد مدددق اب دددام . كمدددا ضدددما االحدددزا  اليسددداري  واالسددد مي ايدددراق

ممدددق واادددل تع يمددده اددداري الدددب د ولمددد   دددق ك ددد  مدددا  ال ابددد  الم قهددد 

ب غتددددده المةتمعددددداا المتحضدددددرة  ددددد  المةددددداالا الع ميددددد  والاددددد ا ي  

 ال  دددوم بوا ددد    اأوالسياسدددي , وسدددعي ا لتب ددد  االسدددالي  التددد  مدددق لددد

 (99)(.1944 ا حز  ايراق مط    ام المةتم  االيرا    كاق م 

مدددق ةا ددد  اادددر و تيةددد  لتزايدددد االهتمدددام االمريكددد  بطريدددد الا دددي    

ق  م يدددد   قددددل االمددددداداا الدددد  االتحدددداد السددددو يت , ط دددد  أالعربدددد  بلدددد

رلدددي  الدددوزرام البريطدددا   مدددق هاريمددداق, مم دددل الدددرلي  االمريكددد  , 

مددددق سددددك   م يدددداا القسددددم الة ددددوب   بددددإدارة يددددام الةددددي  االمريكدددد  
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والمددددوا ل المرتبطدددد  بدددده وبعددددد اق رحدددد  االمريكدددداق الحديددددد االيرا يدددد  

 يددادة الا دددي   بالط دد   ددداموا بتلددكيل  دددوة  سددكري  ةديددددة حم ددا اسدددم "

    دددديق الدددد   سددددكري امريكدددد  الدددد  ايددددراق الهارسدددد " وارسدددد ا  حددددو

ال قدددددل والتمدددددويق , ولددددددي م االوامدددددر الاااددددد   بأ مدددددالمتاااددددديق 

ولغدددرم ادارة  , االسددد ح  والتة يدددزاا الددد  االتحددداد السدددو يت  بإرسدددال

بلدددكل اسددد م تدددم  قدددل مقدددر القيدددادة  ددد  االسدددبو  االول للددد ر  العم يددداا

 (100)( مق البارة ال  ط راق.1943كا وق ال ا   

سدددديما تغييددددر مةددددرا  د عددددا تطددددوراا الحددددر  العالميدددد  ال ا يدددد  , ال  

  حققوهددددا  دددد  لددددمال  هددددام بعددددد اال تادددداراا التددددحلاددددال  ال الحددددر 

"سدددددددتالي غراد"  ا ريقيدددددددا وادددددددمود االتحددددددداد السدددددددو يت   ددددددد  معركددددددد 

ة واال ددددددحاراا االلما يددددد  المتكدددددررة,  ضددددد    دددددق ال لددددداطاا المتزايدددددد

الحددددر  ضددددد  إل دددد قلعمدددد م الما يددددا  دددد  ايددددراق, الحكومدددد  االيرا يدددد  

( بمرسدددوم ادددار ااددددرن محمدددد 1943اسددد  مدددق اي دددول التالما يدددا  ددد  

 (101)وم  هسه.مااد   المة   االيرا      الي الرضا لان و 

ق كا دددا الحالددد  اال تادددادي   ددد  ايدددراق سددديل  ل غايددد  , اذ  ا دددا ط دددرا

بطددد  وا  ددد  المددددق االيرا يددد  مدددق  قدددر  ددد  المدددواد الغذاليددد   تيةددد  لمرا

  الح هدددام  دددو  االراضددد  االيرا يددد , ولدددم تعدددد هدددذن المدددواد تكهددد ةيدددو 

ولدددددد ارتها دددددا   احلدددددا   ددددد   لسدددددد حاةددددداا السدددددكاق الضدددددروري , ممدددددا

 ع ددد  سددددبيل الم دددال ال الحاددددر اق سدددعر   بدددد  اللددداي التدددد   االسدددعار,

ا ,  قددددددد ارتهدددددد   (20-17 ددددددرام(  بددددددل الحددددددر  كدددددداق 500تددددددزق 

 عددددددا اسددددددعار ا(, وار30-28سددددددعرها  دددددد  بدايدددددد  الحددددددر  الدددددد  

 مددد الادددابوق والكبريدددا والسدددكالر بسدددب  ا قطدددا  المدددواد االوليددد  ال ز

يدددادا    ددده اق ازدادا اللدددق  بددديق اال  يدددام والهقدددرام ازد لاددد ع ا,   دددت 

كبيدددددرا  , وكددددداق ذلددددد  واضدددددحا   ددددد  اسدددددت    الطبقددددداا الدددددد يا ل ابدددددز 

ق مددالعددادي, وكا ددا  ضددي  التمددويق حرةدد  ةدددا  لعدددم تمكددق االيرا يددوق 

ق ممدددا ادا الددد   يدددام العديدددد مددد , متتاليددد  إليدددامالحادددول   ددد  الابدددز 

 (101)ذل .الم اهراا احتةاةا      
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ادا سددددقوط رضددددا لددددان وضددددع  الحكومدددد  المركزيدددد  الدددد  اسددددتل ا    

ا القوميددداا  يدددر الهارسدددي   ضدددال ا مدددق اةدددل حقو  دددا القوميددد  والحريدددا

الديمقراطيددددد . وتلدددددك ا االحدددددزا  والةمعيددددداا السياسدددددي  لتعبدددددر  دددددق 

دد امدددال ت ددد  القوميددداا وتسدددع  الددد  تحقيدددد اهددددا  ا .  هددد  اذربيةددداق لددد

طا ابددداق سددد واا الحدددر  العالميددد  ال ا يددد  و لددد ال م ضددداالذربيةدددا يوق 

  دة احزا  وةمعياا سياسي  ه ا .

" ر ددددد  ديمقدددددراا  وكددددداق اهم دددددا الحدددددز  الدددددديمقراط  االذربيةدددددا    

(وب دددذ  ددددد ا ضددداله  ددد    ايددد  1945 ددد  ا   تأسددد الدددذي  اذربيةددداق"

 مدددددق اله حددددديق والحدددددر ييق ( مع م دددددم70.000ت ددددد  السددددد   حدددددوال  

كدددددددددا وق  12و ددددددددد   الم قهددددددددديق والتةدددددددددار. وبضدددددددددع  االال  مدددددددددق

(تدددددم تلدددددكيل ةم وريددددد  اذربيةددددداق الديمقراطيددددد  برلاسددددد  1945االول

  ةعهدددر بي وري(و دددد ا   دددا ت ددد  الحكومددد  ا ترا  دددا بالسددد ط  المركزيددد

 واسددتعدادها لت هيددذ كددل مددا يادددر    ددا بلددرط اق ال يتعددارم ذلدد  مدد 

 (102)الحكم الذات  لةم وري  اذربيةاق.

ايددددراق تحركددددا الز امدددداا القب يدددد  الكرديدددد  لبسددددط  و دددد  كردسددددتاق  

سددديطرت ا و هوذهدددا   ددد  م اطق دددا ا دددر سدددقوط رضدددا لدددان, كمدددا اسدددتولا 

واسددد ح  الةدددي  االيرا ددد  الم  دددار. كمدددا    دد  كميددداا كبيدددرة مدددق ذادددالر

ةمعيدددد  احيددددام الكددددرد "كومدددده لدددده ي زيددددا ون ي  لددددكل الم قهددددوق الكددددرد

عيددد  مدددق كسددد   ددددد تمك دددا هدددذن الةم (.و دددد1942كدددورد"  ددد  اي دددول 

مددددق ر سددددام العلددددالر والم كدددديق اليبددددرالييق والكسددددب  والعمددددال. كمددددا 

الحدددددز   تأسددددد ( 1945ا 16ااددددددرا مة ددددد  باسدددددم الدددددوطق. و ددددد  

الددددديمقراط  الكردسددددتا    دددد  م ابدددداد, وكدددداق امتدددددادا  لةمعيدددد  احيددددام 

الكدددددرد, و دددددد اكدددددد بر دددددام  الحدددددز    ددددد  الحريددددد  والحكدددددم الدددددذات  

كددددا وق 22و دددد   , ا  الدولدددد  االيرا يدددد ايددددراق ضددددمق  طدددد لكردسددددتاق

(ا  دددددددق الحدددددددز   دددددددق  يدددددددام "ةم وريددددددد  كردسدددددددتاق 1946ال دددددددا  

الديمقراطيدددددد  ذاا الحكددددددم الددددددذات " برلاسدددددد   اضدددددد  محمددددددد , والتدددددد  

اكدددد  اضددد  محمدددد مدددرارا    ددد   "ةم وريددد  م اباد".و دددد  ر دددا باسدددم

اق حركتدددده ال تسددددت د  اال هاددددال, بددددل وضدددد    ايدددد  لم ددددالم ط ددددراق 
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السدددو يتي  تةدددان اللدددع  الكدددردي وضدددماق الحكدددم الدددذات  لددده,  وسياسدددات ا

االتحددداد السدددو يت   وتأييددددو دددد  الدددا ةم وريتدددا اذربيةددداق وم ابددداد د دددم 

 (103).تأسيس ما   مرح   

 وم  مدددا تحدددر  االذربيةدددا يوق والكدددرد  ددد  لدددمال  دددر  ايدددراق ,  ددداق  

قوميدد   دد  ا  دديم االحددواز تحددر  ايضددا  مطالبددا  بحقو دده ال اللددع  العربدد 

الملددددرو    بعددددد ايددددام   لددددل مددددق سددددقوط رضددددا لددددان تقدددددم مواط ددددوا 

االحدددواز بعددددة مطالددد  الددد  الحكومددد  االيرا يددد  ركدددزا   ددد  ضدددرورة 

ال  ددددر الددددي م بعدددديق الحددددد واال اددددا  واطدددد   سدددد   اب ددددال م مدددددق 

السددددةوق ومدددد ح م حددددد ارتدددددام الددددزي العربدددد , وتاهدددديم الضددددرال  

ومسدددداوات م  مدددددق االيرا يدددد  دددد  م, ور دددد  القيددددود  ددددق تدددد ق  م بدددديق ال

بدددالهر   ددد  الو دددال , وتطدددورا هدددذن المطالددد   ددد  و دددا الحدددد الددد  

ضدددرورة اال تدددرا  بحقدددو  العدددر  وتعيددديق اللددديخ ةاسددد  بدددق اللددديخ 

از دددل حاكمدددا    ددد  الم طقددد . و  ددد  ايددد  حدددال  ددداق هدددذن الة دددود لدددم 

يكتددد  ل دددا ال ةدددا ,  قدددد و ددد  البريطدددا يوق ضدددد اي تحدددر   ربددد   ددد  

 , ه اق يددد  ر   ددد  اسدددتقرارها أز الغ يددد  بدددال هط مدددق لدددم طقددد  االحدددوا

 العلدددالر  ضددد    دددق اسدددتادام بريطا يدددا  هوذهدددا لددددا العديدددد مدددق لددديوخ

 ددد  الم طقددد  ل و دددو  ضدددد هدددذا التحدددر  العربددد . كمدددا ضدددمق محمدددد 

  رضددا لددان ب  ددوي والم العديددد مددق هدد الم اللدديوخ  بيددل ا ت ددام الحددر

 (104)  مقاطعات م.  العالمي  ال ا ي  بتعيي  م حكاما  

( ةددداما حكومددد  ةديددددة برلاسددد  احمدددد 1946كدددا وق ال دددا   27 ددد    

م  دددداي وزارتدددده امددددام المة دددد  االيرا دددد .   ددددوام السدددد ط   الددددذي طددددر 

كا دددا ايدددراق تعدددا   مدددق ازمددد  ا تادددادي , وه دددا   دددواا اة بيددد    ددد  

االراضددد  االيرا يددد  وادددرا  و  ددد  سياسددد  داا ددد  بددديق حدددز  تدددودة 

ومات دددد   الديمقراطيدددد  المددددد وميق مددددق السددددو يا مددددق ة دددد والحركدددد  

ا دددددددوا  الدددددددوط ييق  يدددددددر الماركسدددددددييق مدددددددق ارسدددددددتقراطي  يمي يددددددد  

والمةمو دددداا الدي يدددد  والم كيدددديق مددددق ة دددد  ااددددرا, يددددزاد   دددد  ذلدددد  

ه دددددا  حركددددداا ل قوميددددداا الغيدددددر  ارسدددددي   ددددد  اذربيةددددداق بز امددددد  

 بز امدددد   اضدددد  محمددددد , ومددددا زاد مددددق اضددددطرا  وم ابددددان بيلددددوري
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االوضدددددا  السياسدددددي  واالم يددددد  هدددددو تا ددددد  االتحددددداد السدددددو يت   دددددق 

التزاماتدددده  دددد  سددددح   واتدددده مددددق االراضدددد  االيرا يدددد  و ددددد لمقددددرراا 

ومددددد تمر ط دددددراق (105)(.1942المعاهددددددة ال   يددددد  المو عددددد   ددددد   دددددام 

 (107()106)(1943 ام 

م دددددذ البدايددددد  ا دددددر  السدددددو يا  دددددق ال قددددد  الكام ددددد  بقدددددوام السددددد ط     

كدددديق بدددذل  ر بدددت م الاددداد   ل تهددداوم معددده دوق  يدددرن , وحكومتددده م 

 يدددددده السياسدددددد  االك ددددددر  األمريكيدددددد بي مددددددا وةدددددددا وزارة الاارةيدددددد  

اسددددتعدادا  ل تعامددددل مدددد  الددددرو  ,  ضدددد    ددددق ذلدددد   ا دددده  ددددام بتوزيدددد  

الحقالددددد  الوزاريددددد  ال امددددد    ددددد  م يديددددده واحدددددته  ب هسددددده بدددددوزارت  

  عطددددد  القضدددددايا الاارةيدددددالداا يددددد  والاارةيددددد  معدددددا  ,لدددددذل  اراد اق ي

وري  اولويددد   ددد  ت هيدددذ بر امةددده السياسددد  مددد ة   بدددذل  المواة ددد  الدسدددت

 اسددددددتأ  لو ددددددا اك ددددددر م ممدددددد , ولغددددددرم البدددددددم بتطبيددددددد اطتدددددده 

( مددددد  السدددددهير 1946المهاوضددددداا  ددددد  الرابددددد  والعلدددددريق مدددددق اذار 

  ددد  ط دددراق, وتوادددل ا ل دددا الددد   قدددد اتها يددد  بددديقالسدددو يت  الةديدددد 

( بعددددد اق توادددد  الدددد  اتهددددا  1946الرابدددد  مددددق  يسدددداق  دددد   الطددددر يق

يقضددد  بددداق تسدددح  الحكومددد  االيرا يددد  اللدددكوا التددد  ر عت دددا  مبددددل 

الددددد  مة ددددد  االمدددددق ضدددددد االتحددددداد السدددددو يت  ومددددد      ددددد  م ااددددد  

حددددددز  تددددددودة االيرا دددددد  و ددددددد ا تر ددددددا االتها يدددددد   أل ضدددددداموزاريدددددد  

 ( 108)ا.بمااد   محمد رضا لان بعد اربع  ايام  قط مق تو يع 

 :يأتيتضمنت االتفاقية ما 

ا السددددو يتي  مددددق االراضدددد  االيرا يدددد   دددد   ضددددوق ا سددددحا  القددددوا-1

 ( وت ت ددد   ددد 1946مدددق الرابددد  والعلدددريق مدددق اذار  لسدددت  اسدددابي  تبدددد

 الساد  مق ايار.

السددددتغ ل  هددددط  سددددي  لددددرك   هطيدددد  ايرا يدددد  سددددو يتي  ملددددترك تأ -2

(مددددق االسدددد م %49ب سددددب   المقاطعدددداا اللددددمالي  لمدددددة امسدددديق  امددددا  

السدددددو يتي   ( مدددددق االسددددد م ل حكومددددد %51مقابدددددل  ل حكومددددد  االيرا يددددد 

(لكدددددل م  مدددددا  ددددد  %50و  اددددد ل الامددددد  والعلدددددريق سددددد   االولددددد 
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الامدددد  والعلددددريق سدددد   االاددددرا,   دددد  اق تعددددرم   دددد  المة دددد  

 دد  دورتدده الاامسدد   لددر  دد   ضددوق سددبع  الدد ر بدددما  مددق  االيرا دد 

 ق  لعقد االتها ي .تاريخ المهاوضاا الساب

اا بدددديق الحكومدددد  المركزيدددد   دددد  ط ددددراق وحكومدددد  تسددددوي  الا  دددد-3

 بطريقددد  سددد مي , و دددد القضدددي  االذربيةا يددد   ضدددي  مقاطعددد  اذربيةددداق

ا يق االاددد حاا ه دددا  و قدددا  ل قدددو بدددإةرامايرا يددد  داا يددد , مددد  التع دددد 

 (109)المتبع  وتبعا  ل حاة  المط وب .

لددد  االسدددو يا با ددده ي دددوي ت هيدددذ االتهدددا  توادددل  دددوام السددد ط    وإل  دددا 

(واداددددل  دددد  1946االذربيةا يدددد   دددد  حزيددددراق  مدددد  الحكومدددد  اتهددددا 

( حددددددرم 1946وزرام مددددددق حددددددز  تددددددودة. و دددددد  اي ددددددول  حكومتدددددده

وااادددد  القلددددقاي, ل تمددددرد  البريطددددا يوق بعددددم  بالددددل ة ددددو  ايددددراق

 ع دددده  ددددوام الحكومدددد  والمطالبدددد  بطددددرد وزرام تددددودة, وهددددذا مددددا ضددددد 

 ضدددددو(بارز 100(. دددددم ا تقدددددل 1946تلدددددريق االول17السددددد ط    ددددد  

اددددرا  تلدددريق ال دددا  25 ددد  حدددز  تدددودة بعدددد لددد ر مدددق ذلددد . و ددد  

سدددديطرة الحكومدددد  المركزيدددد    دددد   بإ ددددادةاالوامددددر ل ةددددي  االيرا دددد  

( تمكدددددق الةدددددي  االيرا ددددد , 1946لدددددمال الدددددب د. و ددددد  كدددددا وق االول 

اسددددقاط ةم ددددوريت  اذربيةدددداق مددددق  بددددد م واستلددددارة مددددق االمريكدددداق

( و دددددم البرلمددددداق االيرا ددددد , 1947تلدددددريق االول22وم ابددددداد. و ددددد  

لدددرك   هدددط  تأسدددي   ايضدددا  , الماددداد     ددد  ملدددرو  مريكدددبتلدددةي  ا

كبيدددر  ددد   و يتي  ملدددترك  . و دددد ادا كدددل ذلددد  الددد  تدددوترسددد -ايرا يددد 

 (110)السو يتي . - الع  اا االيرا ي 

 النفط االيراني  تأميمسادساً: تطورات 

اق تطددددوراا مسددددال  الدددد هط  دددد  ايددددراق بعددددد الحددددر  العالميدددد  ال ا يدددد    

االيرا ددد   (   ددددما ااددددر مة ددد  ال دددوا 1947م دددذ اواادددر سددد    بددددلا

 سددددو يتي  -ايرا يدددد   ددددررا  بددددر م المادددداد     دددد  ا لددددام لددددرك   هددددط

 قدددددرة يدددددد و  ي دددددا الحكومددددد    قدددددد تضدددددمق  دددددرار الدددددر م. ملدددددترك 

تادددداذ الاطددددواا ال زمدددد  لحمايدددد  حقددددو  ايددددراق  دددد  االيرا يدددد  الدددد  ا
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 روات ددددا الطبيعيدددد  , بمددددا  دددد  ذلدددد  ال ددددروة ال هطيدددد   دددد  ة ددددو   ددددر  

الدددب د . و دددد ادددول القدددرار الحكومددد  االيرا يددد  الدددداول  ددد  مهاوضددداا 

   مة دددد  ال ددددوا  ب تددددال  ت دددد  بددددمددددق اةددددل حمايدددد  ت دددد  الحقددددو  وا

 إلةددددددراممدددددد  هددددددذا القددددددرار االرضددددددي  ال ز أو ددددددد هيدددددد .المهاوضدددددداا

ايرا يدددد  ب ددددد  حمايدددد   -مهاوضدددداا ةديدددددة مدددد  لددددرك  الدددد هط اال ك ددددو

 (111)حقو  ايراق وماالح ا     روت ا ال هطي .

ارتبطدددددا الحركددددد  الوط يددددد   ددددد  ايدددددراق بلاادددددي  الددددددكتور محمدددددد   

المة ددد   ةالدددذي بدددرزا موا هددده الوط يددد  والسياسدددي  م دددذ دور , مادددد 

تطددددر  مسددددال  االمتيددددازاا  بدددددلا(  دددددما 1944 ددددام  الرابعدددد   لددددر

 ددددد  ت ددددد   ال هطيددددد  االة بيددددد , حيدددددد كددددداق الادددددوا الدددددوط   البدددددارز

تددودييق بدده الك يددر مددق السياسددييق ,وال سدديما ال تددأ رحتدد  ا دده   المرح دد ,

 (112)الوط ي . وآرالهالذيق لم ياهوا ا ةاب م بالدكتور محمد ماد  

حددداق  سددد ا الددددكتور مادددد , با دددهلوادركدددا القدددوا الوط يددد  و  ددد  ر  

,  الو دددا ل تحدددر  السياسددد  , ولتعدددديل المسدددار الدددديمقراط   ددد  الدددب د

 با تاابددددداابعدددددد اق لدددددعرا ت ددددد  القدددددوا بالمسددددد ول   ددددد  الملدددددارك  

المة ددد   ددد  دورتددده الاامسددد   لدددرة, و بيدددل ت ددد  اال تاابددداا مارسدددا 

, بعددددد اق اادددددرا اددددحيهتيق همددددا  القددددوا الوط يدددد   لدددداطا  ا  ميددددا  

"لدددداهد" و ددددد م  ددددا الاددددحيهتيق  اددددحيه اددددحيه " بددددااتر امددددروزة" و

الادددددط الدددددوط   الددددد  ةا ددددد  الددددددكتور مادددددد  م دددددذ الايدددددوط االولددددد  

 (113)الةب   الوط ي . لتأسي 

طرحدددددا  ضدددددي  الددددد هط   ددددد  المة ددددد  االيرا ددددد  , وبعدددددد م ا لددددداا   

اسدددتمرا اك دددر مدددق سدددت  الددد ر بددديق الحكومددد  االيرا يددد  ومم  ددد  لدددرك  

  االولددددد    ددددد  اتها يددددد بددددداألحر ايرا يددددد  تدددددم التو يددددد  -الددددد هط اال ك دددددو

 ( اط دددد   ي دددا اسدددم اتها يددد 1949تكمي يددد   ددد  السددداب   لدددر مدددق تمدددوز 

 ك لددددالياق" التددد  ابقددددا مسدددال  تعددددديل او الغدددام لددددرك  الدددد هط –"كدددا  

 ايرا يدد  مددق  يددر حددل حاسددم   دد  الددر م مددق اةددرام تعدددي ا -اال ك ددو

 (114) ي .معي      الع  اا المالي  بيق اللرك  والحكوم  االيرا
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                 الددددد هط كددددداق لددددددا ايدددددراق اك دددددر مدددددق سدددددب  ل لدددددكوا مدددددق لدددددرك   

 ت دددا اللدددرك ايرا يددد   هددد  المقدددام االول كا دددا العوالدددد التددد  د ع - اال ك دددو

ا ددددا كالدددد  الحكومدددد  االيرا يدددد    ي دددد  ةدددددا   ياسددددا  الدددد  اال ربددددا  التدددد  

ل  مددق الضددرا, ال بددل اق ت دد  العوالددد كا ددا ا ددل بك يددر تحقق ددا اللددرك 

لدددذي كا ددا تدددد ع ا اللددرك  الددد  الحكومدد  البريطا يدد    ددد  الدددال ا التدد 

 ( دددد    ددددد1933.  م ددددذ تو يدددد  اتها يدددد  االمتيدددداز الةديدددددة  ددددام تحققدددده

(ب ددددددددددذ الدددددددددددال الاددددددددددا   1949رضددددددددددا لددددددددددان وحتدددددددددد   ددددددددددام 

م يدددوق ة يددده اسدددترلي  ( وكا دددا حاددد  ايدددراق مدددق هدددذا 895ل لدددرك  

  دددد  لددددكل  والددددد,  دددد  حدددديق  (م يدددديق ة يدددده اسددددترلي   105المب ددددذ 

(م يدددوق ة يددده اسدددترلي     ددد  175   ب غدددا حاددد  الحكومددد  البريطا يددد

 الدد  ذلدد   دداق  والددد الحكومدد  االيرا يدد  مددق وباإلضددا  لددكل ضددرال  

(  ددد  1933تةديدددد  قدددد االمتيددداز  دددام  ذلدددرك  الددد هط بقيدددا  ابتددد  م ددد

ادا  حددديق اق التضدددام المدددال  اددد ل الحدددر  العالميددد  ال ا يددد  ومدددا بعددددها

الددد  ارتهدددا  اسدددعار السددد   والاددددماا بلدددكل كبيدددر و  ددد   طدددا   دددالم  

 االو ددد و ددد .  العوالدددد لت ددد  الحقيقيددد  القيمددد  ممدددا كددداق يع ددد  ا اهدددام

 لدو حكومددداا  ددداق,  تددد  اب االيرا يددد  الحكومددد   والدددد  يددده بقيدددا الدددذي

 مددق الدد هط لددركاا مددق ا ضددل  والددد تحقيددد  دد   ةحددا ااددرا  هطيدد 

   ددددزوي   دددد  مددددرة ألول طبددددد الددددذي االربددددا  م اادددده  مبدددددل ادددد ل

 (115).1948 ام

   دد  لددكل, السدد ط   دد  طددوي    تسددتمر لددم حكومدداا  دددة تلددكيل بعددد  

 ماط ددددددا و ددددددد( ,1950  حزيددددددراق اوااددددددر  دددددد  حكومتدددددده ارام رزم

,  اإليرا ددددد  المة ددددد    ددددد  االتها يددددد   دددددرم  ددددد  الةديددددددة الحكومددددد 

 لتقدددددم دراسددددت ا  دددد  و  ددددارا   لددددي    م  مكدددد  الدددد هط لة دددد  كا ددددا  يحدددديق

( 1950 ال دددا   تلدددريق مدددق والعلدددريق الادددام  يدددوم الادددار تقريرهدددا

, الة ددو   هددط  دد  ايددراق ماددال  ت بدد  ال االتها يدد  اق ا لدده مددق مع  دد 

  دددق الدددد ا    ددد  ال دددوا , الددد هط لة ددد  رلدددي ,  مادددد  الددددكتور وحدددد

 امدددامكم يكدددق لم"...بقولددده ايددداهم مااطبدددا   الددد هط وتدددأميم االيدددرا ييق حقدددو 

 يددتم ال وهددذا,  بالكامددل االيرا دد  اللددع  حقددو  ا تددزا  سددوا ايددار مددق
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 رلددددي  اق  يددددر". الددددب د ا حددددام ةميدددد   دددد  الدددد هط ادددد ا   بتددددأميم اال

 بلددددة وا تقدددد,  المة ددد  امدددام اللدددرك   دددق لدددديد بحمدددا  دا ددد  الدددوزرام

 يكددددق لددددق ايددددراق اق" م كدددددا   االيرا دددد  الدددد هط بتددددأميم يطددددالبوق الددددذيق

 المدددددددواطق" واق" لإلسدددددددم ا وط يدددددددا   ماددددددد عا   تددددددددير اق باسدددددددتطا ت ا

 يددددير اق يسدددتطي   كيددد  ادددغيرا   لولبدددا   ياددد   اق يسدددتطي  ال االيرا ددد 

  (116)".ال هط ل وق

  بددددل ومددددق,  ال ددددوا  مة دددد   بددددل مددددق ل تها يدددد  الددددر م هددددذا وازام  

 الدددوزرام رلدددي  آرا رزم   ددد  اضدددطر,  ايضدددا   االيرا ددد  العدددام الدددراي

 كددددا وق26  دددد  ال ددددوا  مة دددد  مددددق االتها يدددد  سددددح  الدددد  اإليرا دددد 

 مددد  التعددداوق م يددددي مدددق آرا رزم   ددد  الة دددرال وكددداق(, 1950االول

 المتحددددة الواليددداا مددد  واااددد , التعددداوق هدددذا م دددل اق ويدددرا, الغدددر 

 وقااليرا يددد كددداق السدددب  ول دددذا.  وام  دددا بددد دن ماددد ح   ددد , االمريكيددد 

 آرا رزم  دددداق ذلدددد  ضددددوم و دددد . ايددددراق  دددد " والدددد طق رةددددل يعدو دددده

 (117.)ا ي اير - اال ك و ال هط لرك  م  اتها  ال  التوال يحبذ كاق

 ولة دددد  لماددددد  تاييدددددا   الت دددداهراا مددددق  ارمدددد  موةدددد  ايددددراق  مددددا

  لتددددار مدددا لددد م لعمدددل البريطا يددد  الحكومددد  ا  ددد  الدددذي االمدددر, الددد هط

 مدددد  ط ددددراق  دددد  البريطددددا   السددددهير بددددادر لددددذل , ايددددراق  دددد  الوضدددد 

 لدددوزراما رلدددي    ددد  يعرضدددا اق ايرا يددد  – اال ك دددو الددد هط لدددرك  مم دددل

 إل  ددددام م اسدددد  كحددددل االربددددا  م اادددده  ادددديغ   هسدددده  دددد  اإليرا دددد 

 قا  قبددددل,  ةدددددا   متددددأارا   ةددددام العددددرم هددددذا اق اال,  ال هطيدددد  االزمدددد 

 االيرا ددد  المة ددد  مددد  لددده المقددددم العدددرم م ا لددد  مدددق آرا رزم يدددتمكق

 و دددد (, 1951اذار7 يددددوم حياتدددده ك هتدددده ا تيددددال  م يدددد  الدددد  تعددددرم

              الددددد هط لدددددرك  بتدددددأميم  دددددرارا   ال هطيددددد  ال ة ددددد  اتادددددذا التدددددال  اليدددددوم

 الددد هط ي لقضددد التددداريا  الحسدددم بدايددد  كا دددا وه دددا. ايرا يددد  – اال ك دددو

 المرح ددددد  ب دددددا اتسدددددما اطيدددددرة سياسدددددي  احدددددداد ا ه دددددا ةدددددرا التدددد 

 ( 118).ال حق 

( 1951اذار15 بتدددداريخ الم عقدددددة ة سددددته  دددد  ال ددددوا  مة دددد  ادددداد   

  ددد ,  التدددأميم  دددرار وابدددرام ادددوا( 106 بأ  بيددد  التدددأميم  دددرار   ددد 
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 ووضددددعا(, 1951اذار20  دددد  اال يدددداق مة دددد    يدددده ادددداد  حدددديق

 ااددددر  ا و ددددا  ( 1951  اذار مددددق والعلددددريق السدددداد   دددد  الدددد هط لة دددد 

 الدد هط لددرك  يددد وسددح  ايددراق  دد  الدد هط تددأميم  ددرار ت هيددذ بااددور

 ال ددددوا  مة دددد    يدددده وا ددددد, مددددواد تسدددد  تضددددمق, ايرا يدددد  – اال ك ددددو

, اال يدددداق مة دددد    يدددده ادددداد  يددددوميق وبعددددد(, 1951 يسدددداق28  دددد 

 تددددال ر دددم تو يع مدددا الددد  اضدددطر الدددذي, اللدددان الددد  القا و ددداق و ددددم

 حددددددود  ددددد  امددددد    بالتريدددددد ا  ا ددددده ومحاولتددددده البريطدددددا   السدددددهير

 ااددددددر وهكدددددذا,  الطدددددر يق بددددديق المسدددددتحكم التدددددوتر وا  دددددام تغييدددددراا

 (119)(.1951 ايار مق االول    القا و اق

 رليسددددددا   ماددددددد  محمددددددد الدددددددكتور ااددددددب ( 1951 يسدددددداق28   دددددد   

-االيرا يدددد  الع  دددداا  دددد  ازمدددد  الدددد  التددددأميم  ددددرار ادا و ددددد, ل دددوزرام

 والحكومددددد  اللدددددرك  ط بددددداا ر دددددم مادددددد  واق سددددديما,  البريطا يددددد 

   دددد  الطددددر يق بدددديق الادددد   لعددددرم( 1951 ايددددار  دددد  البريطا يدددد 

 اتاددداذن  ددد  االيرا ددد  اللدددع  اق يدددرا كددداق مادددد  اق ذلددد .  التحكددديم

 واق, الوط يددد   رواتددده   ددد  السددديادة  ددد  حقددده مدددار  ا مدددا التدددأميم  دددرار

 وألةدددل, االمدددر هدددذا  ددد  ل   دددر م ه ددد  اادددرا ة ددد  ايددد  ه دددا  ليسدددا

  دددد  البريطددددا يوق والعددددام وق المو هددددوق ا سددددح  التددددأميم  ددددرار احبدددداط

 الحكومددددد  ارسددددد ا كمدددددا( 1951  حزيدددددراق  ددددد  ايدددددراق مدددددق اللدددددرك 

 حادددارا   و رضدددا الم طقددد  الددد  الحربيددد  سددده  ا مدددق  دددددا   البريطا يددد 

 بريطا يددددا  طعددددا بألدددد ر ذلدددد  وبعددددد. االيرا دددد  الدددد هط تادددددير   دددد 

  لددد  ا بعدددد( 1952 االول تلدددريق  ددد  ايدددراق مددد  الدب وماسدددي     ات دددا

  ضدددي   دددرم اددد ل مدددق ايدددراق مددد  ل زا  دددا حدددل الددد  التوادددل  ددد 

 المتحددددة الواليددداا حكومددد  و  ددد  الدوليددد  العددددل محكمددد    ددد  التدددأميم

 ويرةددد .  ال دددزا  لتسدددوي  والتعميدددر لإل لدددام الددددول  والب ددد  االمريكيددد 

 اطدددددرا  مقترحددددداا االيرا يددددد  الحكومددددد  ر دددددم الددددد  االاهدددددا  هدددددذا

 بيدددددد الددددد هط اربدددددا  ومع دددددم السددددديطرة تبقددددد  كا دددددا أل  دددددا الوسددددداط 

 القددددوة اسددددتادام  دددد   كددددرا البريطا يدددد  الحكومدددد  اق ويقددددال. االةا دددد 

 لمسدددا لك  ددا, التددأميم  ددرار  ددق العددددول   دد  ايددراق إلر ددام العسددكري 
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 مدددق وتحركدددا   االمريكيددد  المتحددددة الواليددداا ح يهت دددا ةا ددد  مدددق معارضددد 

 ادا ممدددا, ايدددراق بةا ددد  ل و دددو  واسدددتعدادن السدددو يت  االتحددداد ةا ددد 

 (120). سكري اةرام اي اتااذ    ترددها ال 

 مل قيدددا(1953   دددام اوالدددل  ددد  االمريكيددد  المتحددددة الواليددداا تددددا ا  

 بددديق ال هطددد  ال دددزا    ددد  اددديم الدددذي الةمدددود لتحريددد  المسدددا   بدددبعم

  الدددددول والب دددد  االمريكيدددد  الوسدددداط  ة ددددود اق اال, وايددددراق بريطا يددددا

 قاالمريكددددا وتب دددد ,  ايضددددا   ااهقددددا ال ددددزا  لتسددددوي  والتعميددددر لإل لددددام

 ,الطددددر يق بدددديق التوسددددط  دددد   لدددد  م  تيةدددد  التددددأميم مددددق مضددددادا   مو هددددا  

 يمتدددأم يدددد   اق مدددق االمريكيددد  المتحددددة الواليددداا الدددي  مدددق  دددات  وهدددذا

 اتاددداذ الددد  االوسدددط اللدددر   ددد  اادددرا  هطيددد  ا طدددار االيرا ددد  الددد هط

  ددداو  ق, الم طقددد   ددد  ال هطيددد  مادددالح ا ي ددددد ممدددا,  ل دددا مما  ددد  اطدددوة

 لددديو   ا قددد   ا تاددداديا   المتددددهورة ايدددراق اوضدددا   دددق ي دددت  اق مدددق

 (121).ا رن     استق ل ا الب د تهقد

 ايددددراق  دددد  الداا يدددد  الت ا ضدددداا بدددددلا االحددددداد تطددددوراا  مددددرة  دددد 

 الةب ددددد  وا ضدددددام مادددددد  بددددديق الا  ددددداا  بددددددلا, بسدددددر   تتزايدددددد

 ماددددددد  ا ت ة ددددددا التدددددد  السياسدددددد  لمعارضددددددت م, البددددددارزيق الوط يدددددد 

  ضددد   , لادددرا سددد   لمددددة لددده المم وحددد  الاددد حياا تمديدددد باادددور

 وكبدددار االيرا ددد  الدددب ط لددددق مدددق تحدددا  كا دددا التددد  المددد امراا  دددق

 اق كددددذل , الددددداا   االسددددتقرار ز ز ددددا التدددد  العسددددكري  اللااددددياا

 والم يددددد المعددددرو  الددددديق رةددددل, والكالددددا   ماددددد  بدددديق الادددد  

 يعمدددل ةع ددده الدددذي االمدددر,  الددددن الددد  وادددل  دددد, البدايددد  م دددذ لمادددد 

 دااددددل دولدددد   هددددوذن لددددكل  ددددد الكالددددا   كدددداق حيددددد,  ماددددد  إلسددددقاط

   دددد  تكالبددددا لددددذل , وزارة مددددق  لدددداطا   اك ددددر م زلدددده وكدددداق,  دولدددد 

 وحريددد  االحدددزا  ادددحواا  ي دددا تم  دددا حقبددد   ددد  القدددوا كدددل مادددد 

 (122).واالضراباا الم اهراا

 محمددددد كدددداق ة دددد   مددددق.   ديدددددة ملددددك ا ماددددد  حكومدددد  واة ددددا  

 كدددل يتحي دددوق الةدددي  ضدددباط وكبدددار االراضددد  مددد   وكبدددار لدددان رضدددا

 هددددددا التدددد  اةراماتدددده بسددددب  ماددددد  مددددق ل ددددتا ر ممك دددد   رادددد 
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 ضدددرباا  ددددة(,1952  دددام تمدددوز بعدددد, مادددد  وةددده  قدددد.  مادددالح م

 ابعدددد  قدددد الةدددي  ضدددباط وكبدددار االراضددد  مددد   وكبدددار اللدددان ل هدددوذ

 وزيدددر بم اددد  ل هسددده واحدددته  وزارتددده مدددق ل م كيددد  الم يددددة الع اادددر

 و  ددددر, الدولدددد  الدددد  مةددددددا   اللددددان اراضدددد  و قددددل,  ايضددددا   الحربيدددد 

 ميزا يددددد  و  دددددر, زرا ددددد  ااددددد   بر دددددام  وبددددددل,  الدددددب ط ميزا يددددد 

 ة ددددددرال برتب (ضددددددابطا   15  مدددددد  م( ضددددددابطا  136 و ددددددزل الةددددددي 

  قدددددد  ددددد  والرلددددداوي الهسددددداد  ددددد  ل تحقيدددددد برلما يددددد  لة ددددد  ولدددددكل,

 الاددد حياا كدددل مدددق اللدددان ةدددرد( 1953 ايدددار و ددد , االسددد ح  ادددهقاا

 م ددددددددددذ اسددددددددددتعادت ا الدددددددددد  االايددددددددددر سددددددددددع  التدددددددددد  والسدددددددددد طاا

 مغدددادرة حدددد الددد  واللدددان مادددد  بددديق الاددد   ووادددل(.1949 سددد  

 (123).ماد  حكوم  إلحراي(1953ا 13    ايراق االاير

 اال تادددادي  الملددك ا ت دد  يواةدده  يدده ماددد  كدداق الددذي الو ددا  دد   

 بددددديق ةاريددددد  السدددددري  االتاددددداالا كا دددددا,  الدددددداال  ددددد  والسياسدددددي 

 دطريددد  دددق بددده االطاحددد  ب دددد  االمريكيددد  المتحددددة والواليددداا بريطا يدددا

 المركزيدددد  الماددددابراا وكالدددد  وضددددعا و دددد. ايددددراق  دددد  ضدددددن ا قددد  

  ددد   م يات دددا مددددير الددد  و  ددددا, اال قددد   اطددد  تهااددديل االمريكيددد 

 تسددد ل و دددد. ت هيدددذن   ددد  باإللدددرا  روز  دددا كيرمدددا االوسدددط اللدددر 

 الم دددداوليق الةددددي   ددددادة بكبددددار واتاددددل سددددرا   ط ددددراق الدددد  روز  ددددا

 الاطددد  ضدددمق مدددق وكددداق. اال قددد   اطددد    ددد  مع دددم واتهدددد لمادددد 

   ددددد  وتحريضددددد م بالمددددال والغو دددددام االلدددددقيام بعددددم ا دددددرام ايضددددا  

. مادددد  لحكومددد  معاديددد  م ددداهراا  ددد  ط دددراق لدددوار  الددد  الادددروي

 االطاحدددد   تيةتدددده وكا ددددا( 1953ا 19  دددد  اال قدددد   ت هيددددذ تددددم و ددددد

 (124). بعدها زاهدي ف  ضل حكوم  ومة م, ماد  بحكوم 

 ةديددددة مهاوضددداا  دد  االيرا يددد  الحكومدد  دا دددا اال قدد    ةدددا  بعددد   

 اتها يددد  بتو يددد  ا ت دددا والبريطا يددد  االمريكيددد  ال هطيددد  االحتكددداراا مددد 

" كو سددددورتيوم" دولدددد  اتحدددداد تلددددكيل   دددد   اددددا( 1954 اي ددددول  دددد 

  يابددد  االيرا ددد  الددد هط السدددتغ ل ال هطيددد  االحتكددداراا مدددق مةمو ددد  مدددق

 واق, االيرا يدددد  الوط يدددد  الدددد هط لددددرك  و ددددق اال ضددددام اللددددركاا  ددددق
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 الكو سدددددورتيوم بددددديق الم ااددددده  اسدددددا    ددددد  االربدددددا  تقسددددديم يةدددددري

 االمريكيدددد  ال هطيدددد  االحتكدددداراا  اددددي  وكدددداق, االيرا يدددد  والحكومدددد 

– اال ك ددددو الدددد هط للددددرك  مما  دددد  و سددددب (, %40  الكو سددددورتيوم  دددد 

 للدددددرك ( %6 و الم كيددددد  ال ول ديددددد  لدددددل للدددددرك ( %14 و, ايرا يددددد 

 الدددد هط لدددرك  حادددول   ددد  ايضددددا   االتها يددد  و ادددا. الهر سدددي  الددد هط

 (125).دوالر م يوق( 70  درن تعويم     ايرا ي  – اال ك و

 ً  االيرانية الدينية والمؤسسة البيضاء الثورة: سابعا

 مةدددد م طددددل  دددد  الددددب د  دددد  االساسددددي  القددددوة ااددددب  اللددددان اق مدددد   

 االوضدددددا    ددددد  السددددديطرة  ددددد  القددددددرة بمسدددددتوا تكدددددق لدددددم وزاراا

,  مالمتهدددا  اللدددعب  السددداط  وا ددد  تة ددد  يسدددتط  لدددم ا ددده اال,  الداا يددد 

 الو ددددددو  باطددددددورة اال تددددددرا  الدددددد  اايددددددرا   اضددددددطرن الددددددذي االمددددددر

 ا ددداد التددد  الط بددداا ت بيددد  باتةدددان وة وحددده االيرا يددد  المعارضددد بوة 

 التاسددددد   ددددد  اسدددددتقالته  ددددددم الدددددذي,  ا بدددددال م دددددوة ر حكومددددد  بإ الددددد 

 اق اال,  اال تاابدددداا بتزويددددر ات امدددده بعددددد( 1960 ا  مددددق والعلددددريق

 بددددالحكم تسددددتمر لددددم مح  ددددا ح ددددا التدددد  امددددام  لددددري  ةعهددددر حكومدددد 

 اللددددددرط  بدددددديق الداميدددددد  الماددددددادماا  تيةدددددد  الدددددد ر تسددددددع  سددددددوا

 االادددددرا هددددد  د عت دددددا التددددد  السياسدددددي  الحالددددد  وتهدددددا م والمعارضددددد 

  بتك يددد مر مدددا   اللدددان ليقدددوم(, 1961 ايدددار مدددق السددداد   ددد  ل سدددتقال 

 ةالةديددددد الددددوزارة لتلددددكيل, المسددددتقل ال يبرالدددد , امي دددد    دددد  الدددددكتور

 (126). امريك  بضغط

  بتدددهر مع  دددا   بيددددن الداا يددد  االمدددور بزمدددام يمسددد  اق امي ددد    ددد  اراد  

 معالةت دددا  ددد  السدددابق  الحكومددداا ااهقدددا التددد  االوضدددا  معالةددد   ددد 

 اال تادددادي  الملددداكل اسدددتمرار مدددق يم ددد  لدددم ذلددد  لكدددق, الهسددداد وم  دددا

 باهتمددددام ح دددد  الددددذي, الزرا دددد  المةددددال  دددد  سدددديما ال,  واالةتما يدددد 

  ضدددددي  وااددددد   اله حددددديق لكسددددد  واللدددددان الحكومددددد  مدددددق متزايدددددد

 اللحددد ( 1962 ال دددا   كدددا وق  ددد  الدددوزرام مة ددد  ا دددر لدددذل , االرم

 (127)".الزرا   االا    ا وق بتعديل  ا و ي 
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  دددامال  ت ددددد كا دددا واال تادددادي  االةتما يددد  ايدددراق ملددداكل تهدددا م اق  

 التضدددددام ا دددددار مدددددق االيدددددرا ييق مع دددددم  دددددا   اذ   بالادددددميم القدددددالم

  تيةددددد  ت ا ضدددددات ا وتعميدددددد االةتما يددددد  الهدددددرو  وازديددددداد, والغددددد م

 الدولددد  م سسددداا و ددد  السدددو   ددد  البرةوازيددد  الهلددداا موا ددد  تعزيدددز

 الاا قددد  ل زمددد   ددداة  مادددري ايةددداد  ددد  مسدددتمر وبلدددكل ااهقدددا التددد 

 اداو, اإليرا دددد  اللددددع  مددددق الغالبيدددد  االزمدددد  ب ددددذن تددددأ ر ولقددددد,  ل ب ددددد

 حةم ددددا تق ددددر التدددد , العام دددد  اليددددد   دددد  التددددأ ير الدددد  بدددددورها ليضددددا  

 المح ددد   الاددد ا   وال لددداط الاددد ا   تراةددد     دددا و دددت , كبيدددر بلدددكل

 تدددددال ااددددذا التدددد  الاارةيدددد  والم تةدددداا الادددد ا اا م ا سدددد  بسددددب 

 االمدددر, المح يددد  اللدددركاا مدددق ك يدددر ا ددد   الددد  ادا ممدددا, ايدددراق الددد 

 (128).ل لان المعادي الا  ال  اال ضمام ال  بالمقابل د ع ا الذي

  ددددد  اال تادددددادي  ل ملددددداكل والمسدددددبب  الم مددددد  العوالدددددل بددددديق مدددددق اق  

 القدددددروم هددددد  ايدددددراق  ددددد  العلدددددريق القدددددرق مدددددق السدددددتي اا مط ددددد 

 وال المتعا بدددد  االيرا يدددد  الحكومدددداا تستقرضدددد ا كا ددددا التدددد  الاارةيدددد 

,  ل اددداري مدي ددد  تكدددق لدددم  دددايراق, مادددد  حكومددد  سدددقوط بعدددد سددديما

 اال تادددادي  االزمددداا ا  ددد  مادددد  مرح ددد   ددد  لددد دا  دددد ا  دددا ومددد 

  دددددم,  بددددداداق مادددددا   وتو ددددد  الددددد هط ضدددددخ تو ددددد  بسدددددب  والددددددها

 ا  سددد يم كددداق الوضددد  اق اال, الب دددد ا تادددادياا   ددد  البريطدددا   الحادددار

  ددروم  يمدد  ب غددا(1960   ددام و دد . اارةيدد  ديددوق ه ددا  تكددق ولددم

 ذنب ددد الاااددد  التقدددارير وتلدددير,  دوالر م يدددوق سدددتمل  الاارةيددد  الب دددد

 ومدددق,  االيرا ددد  اال تاددداد   ددد  واضدددح  سددد بي  تركدددا ا  دددا القدددروم

 و سددداد  وضددد  مدددق را ق دددا ومدددا واالةتما يددد  السياسدددي  الحيددداة   ددد   دددم

 تت  ددد  اادددذا ا ت ازيددد    اادددر   دددور وم  دددا توزيع دددا اددد ل اداري

                           هددددددددددذن اق سدددددددددديما ال, والمح يددددددددد  المسددددددددددتوردة اال تاةيدددددددددد  بالسددددددددد  

 اله يددد  والعوامدددل االرسدددتقراطي  الطبقددداا  دددودة الددد  الدددارا المرح ددد 

 ( 129). ايراق ال  والم كيق اال طا ييق وكبار

 الحاددددر وتوزيدددد  الضددددرال  مةدددداالا  دددد  الحكومدددد  اتاذتدددده مدددا اق  

  قي ددد  ا بدددام تدددر , ال الدددل  المح يددد  الاددد ا   حمايددد  ب دددد  االسدددت ماري 
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 االحيددداق مدددق ك يدددر  ددد  وكا دددا,  التق يديددد  ل سددد   المح ددد  اال تددداي   ددد 

 ود عدددا وادددغارهم التةدددار كبدددار لموا ددد  حقيقددد  ت ديدددد ماددددر تلدددكل

 ضدددحايا واالةتمدددا   اال تادددادي الت مدددي  الددد  البعيدددد المددددا   ددد  ب دددم

 الوسدددط  الطبقددد  اب دددام سددديما وال الميزا يددد  اادددا  الدددذي المدددال  ل عةدددز

 و  دددد ,  والمتةددددوليق,  والعمددددال والحددددر ييق, الكسددددب  مددددق البددددازار مددددق

 لدددد د  ددددد الوط يدددد  ل برةوازيدددد  اال تاددددادي ال لدددداط اق  ةددددد ذلدددد  ا ددددر

 الرلسدددددمالي  البرةوازيددددد   لددددداط تادددددا د ويقاب ددددده,  واضدددددحا   تراةعدددددا  

 (130).اارا ة   مق واللان,  ة   مق الوسط  الةديدة الا ا ي 

, ايدددراق  ددد  اال تادددادي  االوضدددا  تراةددد   دددق المسددد ول  االسدددبا  مدددق

 مرح ددد  ت دددا التددد  الدددوزاراا اق هدددو واالساسددد  االول المسددد ول ورب مدددا

 كددداق اللدددان الق,  المسددد ولي  مدددق المط دددو  بالمسدددتوا تكدددق لدددم مادددد 

 رلاسدددد  يتسدددد م لددددم وبددددذل ,  اتبا دددده بدددديق مددددق الددددوزرام ر سددددام ياتددددار

 ولددددم االسددددتق لي  مددددق معدددديق بقدددددر تتمتدددد  وط يدددد  لااددددي  الددددوزرام

 السددد طاا كدددل ةمددد   دددد اللدددان الق الم اسدددب   الح دددول تقددددم اق تسدددتط 

  يدددر ضدددعيه  الدددوزاراا بقدددا لدددذل ,  ويحكدددم يم ددد  واادددب  يددددن  ددد 

 (131).اليه الرةو  بعد اال  راراا اي  اتااذ      ادرة

   ددد  الددددكتور حكومددد  واة دددا التددد  والملددداكل الادددعوباا م  دددا    

 باإلمكددداق يكدددق لدددم كبيدددرة  قبددد  بالدددذاا الدددداا   الادددعيد   ددد  امي ددد 

 ميزا يددد   ددد  الكبيدددر العةدددز وم  دددا,   م  دددا  ددد  واالسدددتمرار تةاوزهدددا

 مط دددددد   دددددد  السياسدددددد  الوضدددددد  تهددددددا م مدددددد  تددددددزامق الددددددذي, الدولدددددد 

  دددد  الحالدددددة الط بيدددد  الم دددداهراا تزايددددد  دددد  المتم ددددل( 1962  ددددام

  ددددق اسددددهرا التدددد  والةددددي  اللددددرط   عددددل وردود ط ددددراق لددددوار 

 العااددددم   دددد  لددددي  واسددددعا   لددددعبيا   سدددداطا   ا ددددارا دمويدددد  اددددداماا

 اضددددطر الددددذي االمددددر,  ايددددراق ا حددددام مع ددددم  دددد  بددددل, حسدددد  ط ددددراق

 مددوزت مددق  لددر ال ددامق يددوم ل لددان اسددتقالته لتقددديم امي دد    دد  الدددكتور

 لبتلدددكي   دددم ف اسدددد ب طددده وزيدددر وك ددد  مبالدددرة    ب  دددا التددد (1962 

 (132). الةديدة االيرا ي  الوزارة
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 االادددد    ددددا وق بتعددددديل القا و يدددد  ال لحدددد  ا ددددرار مددددق الددددر م   دددد   

 الددد  ذلددد   سددد  اللدددان اق اال,  امي ددد    ددد  حكومددد    دددد  ددد  الزرا ددد 

" البيضدددددام ال ورة"بدددددـ المعدددددرو  لبر امةددددده بدايددددد  واسدددددتادمه,   هسددددده

   االت  تضم ا,   قاط سا مق المتكوق

 المددددددد   بددددددديق  المددددددد  كا دددددددا التددددددد  االرم ر     ددددددداا الغدددددددام/1

 .واله حيق

 . والمرا   الغاباا تأميم/2

 .الزرا   االا   وتمويل لتغطي  الحكومي  الماا   اس م بي /3

 .المرلة تحرير ذل     بما اال تااباا  ا وق اا  /4

 . والماا   المعامل اربا     العمال الرا  /5

  التع يم لتس يل الري     االمي  محو ةمعياا ا لام/6

 (133). االلزام 

  دددمالم الددددور ل دددا يكدددوق اق امي ددد    ددد  لدددوزارة المتو ددد  مدددق كددداق لقدددد  

 السياسددددد  االضدددددطرا  حالددددد  وا  دددددام اال تادددددادي  االزمددددد  حدددددل  ددددد 

 اال, حازمددد  اةدددراماا مدددق ا   تددده لمدددا  تيةددد , ايدددراق  ددد  واالةتمدددا  

 ابتدددداما     ي دددا تتةمددد  الملددداكل بددددلا اذ  قبددداا  واة دددا الحكومددد  اق

 ادداح  امي دد    دد  لددعبي  ا تلددار ال  ايدد   دد  ا ز تدده الددذي اللددان مددق

 تورالدددددك لددددعبي   ددددم, االمريكيدددد  المتحدددددة الواليدددداا مدددد  القويدددد  الع  دددد 

 امددددام العقبدددداا بوضدددد  بدددددل لددددذل ,  الزرا دددد  وزيددددر ارسدددد ةا   حسددددق

 ةلدددوزار الميزا يددد  بتق دددير امي ددد    ددد  ط ددد    ددد  رد ن م  دددا, الدددوزارة

 (134).العسكري الةا       ال هقاا وتق يل, الد ا 

,  الددب د م  ددا تعددا   التدد  اال تاددادي  االزمدد  ابدداق البر ددام  هددذا ةددام  

 سددديما ال, الدددديق رةدددال معارضددد  ا دددارا البر دددام   قددداط بعدددم اق كمدددا

 ذلددد  كدددل وادا. اال تادددا  حدددد وم ح دددا المدددرلة بتحريدددر الادددار الب دددد

 الحكومددد   معت دددا( 1963  دددام الدددب د  ددد  االضدددطراباا مدددق موةددد  الددد 
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 تطبيدددد  ددداق حدددال ايددد  و  ددد . الدددب د اددداري الددد  ز مال دددا و هدددا بقدددوة

  دد  واضددحا   ذلدد  ويبدددو,  تمامددا    اةحددا   يكددق لددم المددذكور اللددان بر ددام 

-1962  السددددد واا اددددد ل طبقدددددا التددددد  الزرا ددددد  االاددددد   مسدددددال 

 لدددددمل الريددددد   ددددد    حيددددد   ال ددددد  م يدددددوق( 3,5 بددددديق  مدددددق(. 1971

(               حيددددد   ال دددد  م يدددددوق2و م يددددوق1,6 بددددديق مددددا الزرا ددددد  االادددد  

 الكبيدددر العددددد هدددذا   ددد   قدددط ايكدددر م يدددوق( 20  توزيددد  تدددم و دددد.   قدددط

 لددددم  م الددددذيق هدددد الم مددددق( %22 حاددددل حدددديق و دددد . اله حدددديق مددددق

  مدددا ايكدددر17 لمعيلدددت م تكهددد  اراضددد   طددد    ددد  الزرا ددد  االاددد  

 اددغيرة  طدد    دد  حادد وا مدد  م البا يدد  البقيدد   دداق( ,  دد   لكددل  ددو 

 اسددددتمرا لددددذل  و تيةدددد ( . دوق  مددددا ايكددددر10 إل ددددالت م تكهدددد  ال ةدددددا  

 احددددا لعم يددد  هدددذن واادددبحا المدي ددد  الددد  الريددد  مدددق ال ةدددرة  م يددد 

 ايدددراق  ددد  واالةتما يددد  اال تادددادي  الت ميددد  لمسددديرة الواضدددح  السدددماا

 المدددددق سددددكاق  سددددب  ارتهعددددا  قددددد( م1978-1960  السدددد واا ادددد ل

,  السدددددكاق مةمدددددو  مدددددق(%50 الددددد (%34 مدددددق المددددددة ت ددددد  اددددد ل

 مدددق الزرا ددد   ددد  العام ددد  القدددوا ملدددارك  ذاتددده الو دددا  ددد  وا اهضدددا

 الم دددداةريق  دددددد  دددداق ااددددرا لتقددددديراا وطبقددددا  ( %40 الدددد (54% 

 اددددد ل لدددددار(2,111,00 حدددددوال  ب دددددذ المدي ددددد  الددددد  الريددددد  مدددددق

 (135)(.1976-1966  الس واا

 ً   شاه رضا محمد عهد في الخارجية ايران عالقات: ثامنا

   دددددد ابددددداق الاارةيددددد  سياسدددددت ا او ايدددددراق لع  ددددداا دراسددددد  اي اق  

 التطددددوراا مةمددددل اال تبددددار ب  ددددر تأاددددذ اق يةدددد  لددددان رضددددا محمددددد

   ددددد  ال ا يددددد  العالميددددد  الحدددددر  بعدددددد مدددددا سددددد واا  ددددد  حدددددد ا التددددد 

   دددد  م مدددد  ا عكاسدددداا مددددق لددددذل  لمددددا واال  يمدددد  الدددددول  المسددددتوييق

 ( 136). الاارةي  سياست ا او ايراق    اا

 

 االمريكية – االيرانية العالقات-أ
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 بدددديق الادددددا      دددداا  دددد  تقدددددما   الحددددر  بعددددد مددددا سدددد واا لدددد دا  

  دددد  الع  دددداا هددددذن وتطددددورا, االمريكيدددد  المتحدددددة والواليدددداا ايددددراق

. الاارةيددد  ايدددراق    ددداا سدددماا ابدددرز اادددبحا بحيدددد ال حقددد  المددددة

 الطدددر يق كددد  لددددا الملدددترك  الر بددد  اددد ل مدددق التقددددم هدددذا تحقدددد و دددد

 حدددددةالمت الواليدددداا كا ددددا إليددددراق  بال سددددب .  الع  دددد  ت دددد  م ددددل إل امدددد 

 وذ هددد مواة ددد   ددد  الي دددا االسدددت اد يمكدددق"  ال ددد   دددوة" تم دددل االمريكيددد 

 المتحدددددددة الواليدددددداا امددددددا. وبريطا يددددددا السددددددو يت  االتحدددددداد وضددددددغوط

 وتعزيدددز ايدددراق مددد     ات دددا بتو يدددد اهتمام دددا مبعدددد  ددداق االمريكيددد 

 والمو دددد  الدددد هط همددددا اساسددددييق  ددددام يق  دددد  يتم ددددل كدددداق  ي ددددا  هوذهددددا

 مبالددددرة مادددد ح  ذاا المتحدددددة الواليدددداا ااددددبحا  قددددد.  االسددددتراتية 

 الددد هط لدددرك  ابرمدددا   ددددما مبالدددرة   الحدددر  بعدددد االيرا ددد  الددد هط  ددد 

  ةيرسددد سدددتا درد همدددا امدددريكيتيق لدددركتيق مددد   قدددودا   ايرا يددد -اال ك دددو

   دددد  االيرا دددد  الدددد هط مددددق كبيددددرة كميدددداا لبيع مددددا  وكددددوم وسددددوكو  

  ددددد  اكبدددددر بلدددددكل الماددددد ح  هدددددذن وتعدددددززا.   امدددددا    لدددددريق مددددددا

 الدددددد هط السددددددتغ ل كو سددددددورتيوم تلددددددكيل ادددددد ل مددددددق( 1954  ددددددام

  (  137).م ه(%40 حا  االمريكي  ال هط للركاا كاق االيرا  

 الع  ددددداا تدددددردي ومددددد ,  ايضدددددا   ال ا يددددد  العالميددددد  الحدددددر  وبعدددددد    

 بال سددددب  االسددددتراتيةي  ايددددراق اهميدددد  تعا مددددا السددددو يتي  - االمريكيدددد 

 ك الملدددتر حددددودها بحكدددم ايدددراق اق ذلددد . االمريكيددد  المتحددددة ل واليددداا

 ت دد  دااددل يةددري مددا لمرا بدد  اساسدديا   مو عددا   تعددد السددو يت  االتحدداد مدد 

 ايدددراق  ددد  وتةسددد  ا اددداا  وا دددد  عددد    االمريكددداق ا دددام و دددد. الدولددد 

 مةاورت ددددا اهميدددد   ددددق و ضدددد    ال حقدددد  السدددد واا  دددد  الغددددرم ل ددددذا

  السددددو يت االتحدددداد بدددديق ايضددددا   تهاددددل ايددددراق  دددداق,  السددددو يت  ل تحدددداد

 لدددركاا ت ددديمق والتددد  العربددد  الا دددي   ددد  الغ يددد  الددد هط حقدددول وبددديق

  (138). م  ا اساس  ةزم     االمريكي  ال هط

 العالميددد  الحدددر  م دددذ االمريكيددد -االيرا يددد  الع  ددداا سدددةل متابعددد  اق  

   دددد اواادددر حتددد  الع  ددداا ت ددد   ددد  مسدددتمرا   تقددددما   ل دددا ي  دددر ال ا يددد 

 بع دددداا المتحدددددة الواليدددداا ارسدددد ا  قددددد.  ب  ددددوي رضددددا محمددددد اللددددان
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 و ددددد,  االايددددرة مددددق ط دددد    دددد  ب دددداما   ايددددراق الدددد   ديدددددة استلدددداري 

 ايددددراق  دددد ,  م  ددددا العسددددكري  سدددديما وال,  البع دددداا ت دددد   مددددل اسددددتمر

 وكا دددا.  باسدددتمرار تةددددد  قودهدددا كا دددا حيدددد اللدددان   دددد   ايددد  حتددد 

 البع ددددد  اول دددددا, بع ددددداا  ددددد د مدددددق تتدددددأل  العسدددددكري  البع ددددداا هدددددذن

 والمسددددا دة الملددددورة تقددددديم وم مت ددددا االيرا دددد  الةددددي  الدددد  العسددددكري 

 و دددددادة االادددددرا القياديددددد  واالة دددددزة االيرا يددددد  الحربيددددد  وزارة الددددد 

 والت  ددديم التاطددديط بقضدددايا يتع دددد  يمددا الةويددد  والقدددوة والبحريددد  الةددي 

 التدددد  العسددددكري  المسددددا دة لة دددد    دددد  ال ا يدددد  امددددا. والتدددددري  واالدارة

. ايددددراق  دددد  االمريكيدددد  العسددددكري  المسددددا داا بر ددددام    دددد  تلددددر 

 ااتادددارا   البع ددد  هدددذن وتعدددر , الة درمددد  اي الددددر  بع ددد  هددد  وال ا يددد 

 والملدددددورة العدددددوق تقدددددديم  ددددد  ت حادددددر وم مت دددددا(Genmish باسدددددم

 وتحسـدددددـيق االيرا يددددد  الددددددر   دددددواا ت  ددددديم بغيددددد  الداا يددددد  لدددددوزارة

 (139).  م يات ا

 المركزيددددددد  المادددددددابراا وكالددددددد  ل لددددددداط مرتعدددددددا   ايدددددددراق اادددددددبحا  

 حيدددد بامريكدددا ك يدددا   ارتبطدددا وبدددذل ,  مادددد  سدددقوط م دددذ االمريكيددد 

 اللدددرط  واة ددزة الةدددي   دد  الضددباط وتعيددديق بتدددري  اللدددان ل ددا سددم 

 مدددق تاددددر التددد  اال تراحددداا كدددل وكا دددا,  السدددا ا  م  مددد   ددد  وحتددد 

 الةدددددير ومدددق.   ددددورا   تطبدددد, لددددأ  ا ادددغر م مددددا, االمريكيددد  السدددهارة

   دددام ممارسددداا تتةاهدددل كا دددا االمريكيددد  الادددحا   اق ايضدددا   بالدددذكر

 بعدددم  ددد  الي دددا تلدددير كا دددا و  ددددما(, 1953  دددام بعدددد القمعيددد  اللدددان

 ي لددد اللدددان اق   ددد  بالتأكيدددد القمددد  هدددذا تبدددرر كا دددا  إ  دددا الم اسدددباا

" الرةعيددد " الع اادددر ضدددد اللددددة اسدددتادام سدددوا اادددر ايدددار مدددق لديددده

 الو دددددا  ددددد  تحدددددرر وكا دددددا" .بالارا ددددداا الم م ددددد "و" المتا هددددد "و"

 لتحدددديد بقدددوة مدددتحم " لدددعب   الدددد" با ددده اللدددان تادددوير   ددد   هسددده

 (140).الب د

 واال تاددددادي  العسددددكري  المسددددا داا حةددددم ازداد ذاتدددده الو ددددا و دددد   

 العسددددددكري  المسددددددا داا مةمددددددو  كدددددداق  بي مددددددا, إليددددددراق االمريكيدددددد 

  يمتددددددده مدددددددا( 1952-1947 السددددددد واا اددددددد ل إليدددددددراق االمريكيددددددد 
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 م يدددددوق436  يمتددددده مدددددا الددددد  ارتهددددد   ا ددددده  قدددددط(دوالر م يدددددوق16,7 

 اال تادددددادي  المسدددددا داا امدددددا(.1961-1953 السددددد واا اددددد ل(دوالر

-1949 السدددددد واا ادددددد ل( دوالر م يددددددوق16,5  مددددددق ارتهعددددددا  قددددددد

-1953 المددددددددددددددددة اددددددددددددددد ل(دوالر م يدددددددددددددددوق611 الددددددددددددددد (1952

   دددد  والمتبقدددد  م حدددد  لددددكل   دددد ( دوالر م يددددوق345 م  ددددا(,1961

 كددداق مادددد  سدددقوط  ددداق البددداح يق احدددد لتعبيدددر وو قدددا  ,  دددروم لدددكل

 لدددم بادددورة ايدددراق الددد  االمريكيددد  االمدددوال ةريددداق بددددم"  دددق ا   دددا  

 ( 141).م يل ل ا يسبد

 الع  ددددداا تدددددد ما الماضددددد  القدددددرق مدددددق السدددددتي اا اواادددددر وم دددددذ  

 ر ددددرا مقدددددمت ا  دددد   دددددة دوليدددد  لمتغيددددراا  تيةدددد  االمريكيدددد -االيرا يدددد 

 كدددا وق16  ددد  اددددر والدددذي العربددد  الا دددي  مدددق البريطدددا   اال سدددحا 

 الوةددددود تعددددد االمريكيدددد  المتحدددددة الواليدددداا كا ددددا  قددددد( 1968ال ددددا  

 الغربيدددد  الماددددال  ألمددددق ضددددما ا   الم طقدددد   دددد  البريطددددا   العسددددكري

 و ددا  دد  ةددام ا دده المددذكور القددرار مددق والدد طق   ددد ا ددار وممددا.  ي ددا

  دددد  كبيددددر بلددددكل متورطدددد  االمريكيدددد  المتحدددددة الواليدددداا  يدددده كا ددددا

 للتقبددد مسدددتعدا   االمريكددد  العدددام الدددراي يكدددق ولدددم,   يت دددام ضدددد حرب دددا

 ولدددذا البريطا يددد  القدددواا محدددل لتحدددل امريكيددد   سدددكري  ارسدددال  كدددرة

  ددد   دددلتم االمريكيددد  المتحددددة الواليددداا امدددام المتدددا  الوحيدددد الايدددار  ددداق

 االمبرياليدددد  وكيددددل او اال  يمدددد " اللددددرط " دور لت عدددد  ايددددراق تة يددددد

 الغدددر  مددد  الو يقددد  ايدددراق    ددداا ا تبارهدددا  ددد  اادددذة,  الم طقددد   ددد 

 مدددا مددد  متوا قدددا   االاتيدددار هدددذا وةدددام. اااددد  بادددورة ومع دددا  مومدددا  

 الا ددددي   دددد  و هوذهددددا ايددددراق لدددددور تأكيددددد مددددق اللددددان اليدددده يطمدددد  كدددداق

 االمريكيددددد  المتحددددددة الواليددددداا بددددددلا السددددديا  هدددددذا وضدددددمق. العربددددد 

 والمعدددددددداا االسددددددد ح  للدددددددرام االيرا يددددددد  الط بددددددداا   ددددددد   قددددددد بالموا

  يكسدددددوق ريتلدددددارد االمريكددددد  الدددددرلي  اق بدددددل, االمريكيددددد  العسدددددكري 

 (142).تريدها تق يدي  اس ح  اي  ايراق بي     ( 1972 ايار    وا د

  دددد  ال ال دددد  المهاةلدددد  والزيددددادة  يكددددوق الددددرلي   ددددرار ادددددور ومدددد   

 بب يددديق ضدددام  اددهقاا ايدددراق  قددددا( 1973  سدد   م دددذ الددد هط  والددد
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 واددددارا االمريكيدددد  العسددددكري  والمعددددداا االسدددد ح  للددددرام الدددددوراا

 االسددد ح  مدددق حتددد  ومعدددداا اسددد ح  تمت ددد  االيرا يددد  المسددد ح  القدددواا

 تطدددورا   المددددة هدددذن لددد دا كمدددا.  ةددددا   المتطدددورة العسدددكري  والمعدددداا

 متحددددددةال والواليددددداا ايدددددراق بددددديق اال تادددددادي  الع  ددددداا  ددددد  م مدددددا  

 واال لدددط  التةاريدد  الع  دداا ت ميددد  الدد  االايددرة سدددعا  قددد, االمريكيدد 

 وألةدددل. الددد هط  والدددد امتادددار الةدددل ايدددراق مددد  االادددرا اال تادددادي 

 امريكيددددد  – ايرا يددددد  ا تادددددادي  لة ددددد  تلدددددك ا الغدددددرم هدددددذا تحقيدددددد

 االسددددد ح  مبيعددددداا الددددد  ال  دددددر ويمكدددددق(. 1975  دددددام  ددددد  ملدددددترك 

 الدد  باإلضددا   ايضددا   الزاويدد  هددذن مددق السددبعي اا  دد  إليددراق االمريكيدد 

 (143).االم ي  اال تباراا

  السوفيتية -االيرانية العالقات-ي

 العالميددد  الحدددر  بعدددد بدددالتوتر السدددو يتي  - االيرا يددد  الع  ددداا تميدددزا  

 ايددددراق لددددر م  تيةدددد  ذلدددد  وكدددداق.  السددددتي اا اوالددددل وحتدددد  ال ا يدددد 

( 1947  دددام ملدددترك  سدددو يتي   هطيددد  لدددرك  بإ امددد  السدددو يا مطالددد 

 ول واليددددداا,  مومددددا   ل غددددر  موليدددد  اارةيدددد  سياسددددي  ايددددراق واتبددددا 

, السدددو يا  وايدددا  ددد  ايدددراق ولدددكو , ة ددد  مدددق ادددار بلدددكل المتحددددة

   ايدددد  بدددديق الوا عدددد  المدددددة تلدددد د ولددددم,  تددددودة لحددددز  السددددو يا ود ددددم

 م مدددد  سددددو يتي   يرا يدددد  اتادددداالا ايدددد  السددددتي اا وبدايدددد (1947  ددددام

, الب ددددديق بدددديق(1953اي ددددول13   دددد  تةاريدددد  اتها يدددد  تو يدددد  ت  امباسدددد

 بعددددم تسددددوي  بااددددور(1954االول كددددا وق2  دددد  ااددددرا واتها يدددد 

 ايرا يدددد  ديددددوق مددددق بددددذمت م مددددا السددددو يا وا ددددادة الحدوديدددد  ال زا دددداا

 مددددة  ددداق ذلددد   ددددا و يمدددا. ال ا يددد  العالميددد  الحدددر  سددد واا الددد  تعدددود

 الادددحا    ددد  إليدددراق القويددد  اال تقددداداا مدددق حم ددد  لددد دا الامسدددي اا

 ضددددد السددددو يتي  الحكومدددد   بددددل مددددق متكددددررة واحتةاةدددداا السددددو يتي 

 الددددد ا  اتها يدددد  و قددددد( 1955  ددددام بغددددداد ح دددد  الدددد  ايددددراق داددددول

 ايددددراق تددددذكير مدددد (, 1959  اذار  دددد  المتحدددددة الواليدددداا مدددد  المتبددددادل

  دددددد  السددددددو يتي  – االيرا يدددددد  المعاهددددددداا مدددددد  يتعددددددارم هددددددذا بدددددداق

 اراضددددي ا ةعددددل مددددق ايددددراق تم دددد  والتدددد ( 1927 و ددددام( 1921  ددددام
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 مدددق ذلددد    ددد  يترتددد  مدددا مددد  السدددو يت  ل تحددداد معاديددد  لقدددوا  وا دددد

 (144).ل اطر السو يت  االمق تعريم

– يددد االيرا  الع  ددداا  ددد  ا هدددراي مرح ددد  بددددلا السدددتي اا بدايددد  وم دددذ  

 بإ امددد  يسدددم  لدددق با ددده( 1962  دددام  ددد  اللدددان ا ددد ق ا دددر, السدددو يتي 

 االراضدددد  دااددددل السددددو يت  االتحدددداد ضددددد موة دددد  اددددواريخ  وا ددددد

. يتي السدددو  الحكومددد   بدددل مدددق ترحيبدددا   اال ددد ق هدددذا لقددد  و دددد. االيرا يددد 

 السدددددو يت  االتحددددداد ةبزيدددددار اللدددددان  دددددام(1966-1965 المددددددة واددددد ل

 بعددددددم بلددددددأق مهاوضدددددداا واةددددددرا اللددددددر ي  اوربددددددا دول وبعددددددم

 مةمعدددددا   السدددددو يا ا امددددد  بي  دددددا ومدددددق,  الم مددددد  التةاريددددد  الادددددهقاا

  ددددق ا  ددددق( 1967  ددددام لددددباط و دددد (. 1966  ددددام الهددددوالذ لادددد ا  

 االتحددداد مدددق  تاليددد   يدددر  سدددكري  معدددداا ايدددراق للدددرام ادددهق   قدددد

 السددددددو يت  االتحدددددداد  دددددددم و ددددددد(دوالر م يددددددوق110 بقيمدددددد  السددددددو يت 

 م يددددوق188 بقيمدددد ( 1975 و ددددام( 1973   ددددام  دددد  إليددددراق  رضدددديق

.  الهدددددوالذ مةمددددد  لتوسدددددي  التدددددوال    ددددد ( دوالر م يدددددوق500 و(دوالر

 الردو ب يددديق  ددد د بقيمددد  الددددولتيق بددديق تةاريددد  اتها يددد   قدددد تدددم كمدددا

  تو يددد تدددم كمدددا,  السدددو يت  ل تحددداد  روضدددا   ايدددراق مددد   ايضدددا   تضدددم ا

 مدددق كبيدددرة بلدددح اا السدددو يت  االتحددداد تزويدددد بادددور اادددرا اتها يددد 

 (145).االيرا   الطبيع  الغاز

 االتحدداد مدد  ايددراق    دداا  دد  ا هددراي تحقيددد   دد  اللددان حددرر اق  

 اول مددددا, امددددريق  ددددق  الددددلا   كدددداق والسددددبعي اا السددددتي اا  دددد  السددددو يت 

 و ا ي مددددا, السددددو يتي  -األمريكيدددد  الع  دددداا  دددد  ا هددددراي بددددوادر   ددددور

 بدددروز مقددددمت ا و ددد  اإل  يميددد  الملدددا ل  حدددو ايدددراق اهتمامددداا توةيددده

 لدددديدا    ددددام   يكدددق اللدددان كددداق التددد  العربيددد  القوميددد  الحركددد  وا تعدددا 

 الوط يددد  ال دددوراا ايضدددا   وم  دددا,  وسياسدددي  تاريايددد   وامدددل بحكدددم ل دددا

  ددددورة وبااادددد , الم طقدددد   دددد  ل غددددر  مواليدددد  بأ  مدددد  اطاحددددا التدددد 

 سياسددددد   دددد  ةوهريدددد  تغييددددراا مدددددق ا قب ددددا ومددددا( 1958تمددددوز14 

 السدددددو يت  االتحددددداد مددددد  الع  ددددداا تو يدددددد باتةدددددان الاارةيددددد  العدددددرا 

  ددد  اللددان وةددد ذلدد   ددق و ضدد   . بغددداد ح دد   ضددوي  مددق والاددروي
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  دددد  ومكا تدددده ال ااددددر  بددددد ةمددددال الراحددددل الماددددري الددددز يم بددددروز

 لتأكيدددد والسياسدددي  اللاادددي  وطموحاتددده يتعدددارم امدددرا   العربيددد  الدددب د

 اللددددان  دددداق التطددددوراا هددددذن ولمواة دددد . الم طقدددد   دددد  االيرا دددد  الدددددور

 كا دددد    دددد  الادددد يو   الكيدددداق مدددد  بدددد دن    دددداا تقويدددد  الدددد  سددددع 

 سددديا   ددد  ويدددأت .  ل لدددان العدددر   ددددام حددددة مدددق زاد ممدددا المسدددتوياا

 ح دددددد   دددددد  لددددددريكت ا مدددددد  ايددددددراق تقددددددار  ايضددددددا   المسددددددا   هددددددذن

.  وباكسددددددددددددددتاق تركيددددددددددددددا وهما(سددددددددددددددابقا   بغددددددددددددددداد ح   السدددددددددددددد تو

 والدددرلي  ايدددراق لدددان ب  دددوي رضدددا محمدددد و ددد (1964تمدددوز21  هددد 

   ددد  اددداق ايدددو  محمدددد الباكسدددتا   والدددرلي  كورسددديل ةمدددال التركددد 

  دد  الدد  د الدددول بدديق" ل ت ميدد  اال  يمدد  التعدداوق م  مدد " ا لددام مي ددا 

           (  146). اسدددددط بول الغدددددرم ل دددددذا الددددد  د الز مدددددام  قددددددن لقدددددام اتدددددام

 وتأسدددددي  السدددددو يتي  االيرا يددددد  الع  ددددداا  ددددد  اال هدددددراي تحقيدددددد ومددددد 

   ددد  اهتمام دددا بتركيدددز ايدددراق بددددلا,  ل ت ميددد  اال  يمددد  التعددداوق م  مددد 

 بددددددداق اللدددددددان ا  دددددددق( 1965  اذار  هددددددد . العربددددددد  الا دددددددي  م طقددددددد 

   دددد   اددددا دا   اآلق مددددق تتركددددز سددددو  العسددددكري  ايددددراق اسددددتعداداا

 تاددددريحاا ا قددددا   دددد  اال دددد ق هددددذا ةددددام و ددددد". العربدددد  الا ددددي 

 بلددددددأق العدددددرا   دددددد (1958تمدددددوز14  ددددددورة بعدددددد متكددددددررة ايرا يددددد 

 هدددذن اددداح  كمدددا.  العربددد  الا دددي    ددد  ايدددراق هيم ددد  تأكيدددد ضدددرورة

 القددددوة سدددديما ال, االيرا يدددد  العسددددكري  القددددوة ب ددددام  م يدددد  التاددددريحاا

 (                                      147). العرب  الا ي     البحري 

 العراقية - االيرانية العالقات: ت

 ميددددان  دددد  االيرا يدددد  االطمددددا  الدددد  سددددابق  اددددهحاا  دددد  الددددر ا لقددددد  

 لددد و ه  ددد  ل تددددال ممك ددد   راددد  كدددل واسدددتغ ل ا واراضددديه العدددرا 

 معي ددد  وداا يددد  وا  يميددد  دوليددد   رو دددا   اسدددتغ ا ا  دددا وكيددد ,  الداا يددد 

 مدددددة ذلدددد  ا قدددد  و ددددد.  العددددرا    دددد ( 1937  ددددام معاهدددددة لهددددرم

 بملددددك ت ا ايددددراق ا لددددغال بسددددب  الدددددولتيق بدددديق الع  دددداا  دددد  هدددددوم

( 1941  ددددام ل ددددا السددددو يت  -البريطددددا   االحددددت ل مددددق بدددددما   الداا يدددد 

 اق كمدددا.  مادددد  بحكومددد  اطدددا  الدددذي( 1953  دددام بدددا ق   وا ت دددام
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 ل  ددددوم مضدددا ا    دددام    كددداق بغدددداد ح ددد  الددد  والعدددرا  ايدددراق ا ضدددمام

 سدد واا  دد د  بعددد طددوي    يسددتمر لددم الوضدد  هددذا لكددق.  الع  دداا  دد 

 وادا الم كددد  بال  دددام اطاحدددا التددد ( 1958تمدددوز14  دددورة  امدددا  قدددط

 ال ددورة ت دد  ا تبددار ويمكددق.  المددذكور الح دد  مددق العددرا  ا سددحا  الدد 

 .  االيرا ي  – العرا ي  الع  اا    ةديدة تحول  قط 

 اليرا دد ا الةا دد  ا تعددال  تيةدد  الدددولتيق بدديق تدددريةيا   التددوتر  دداد  قددد  

 السياسدددددي  العدددددرا   دددددرو  مسددددتغ    اادددددرا مدددددرة حدوديددددد  ملددددك ا

  دد  اللددان  ددق ادددر تاددري  اهددم ولعددل. مبالددرة ال ددورة بعددد الداا يدد 

  قدددن اددحه  مدد تمر  دد  لسددا ه   دد  ورد الددذي ذلدد  هددو  االتةددان هددذا

 معاهددددة واددد    ددددما( 1958ال دددا   تلدددريق28  بتددداريخ ط دددراق  ددد 

 التدددداريخ  دددد  ل ددددا سددددابق  وال محتم دددد   يددددر ب ودهددددا بدددداق(1937  ددددام

 دب وماسدددي  حم دد  التادددري  هددذا وكدداق.  الغال دددا  دد  ر بتددده  ددق وا  ددق

  االيرا يددد العسدددكري  القدددواا وتحلددديد. العدددرا  ضدددد ايرا يددد  وا  ميددد 

 -العرا يدددد  الع  دددداا سدددداد ال ددددرو  هددددذن م ددددل و دددد , الحدددددود   دددد 

 باال هةدددار ي بدددل الوضددد  وبددداا كبيدددر تدددوتر العدددر  لدددط  ددد  االيرا يددد 

 (148). لح   اي    

 السدددد واا ادددد ل االيرا يدددد  - العرا يدددد  الع  دددداا  دددد  التددددوتر اسددددتمر  

 وسدديادة تتعددارم التدد  ممارسددات ا  ددق ايددراق تا دد   دددم بسددب  التاليدد 

 كمددددا, العددددر  لددددط  دددد  االيرا يدددد  التةدددداوزاا اسددددتمرا  قددددد. العددددرا 

 الحركدداا د ددم ادد ل مددق العرا يدد  الداا يدد  اللدد وق  دد  ايددراق تدددا ا

 ه ددددددا  وكا ددددددا.  العرا يدددددد  ل حكومدددددد  الم اولدددددد  والمسدددددد ح  السياسددددددي 

 مو دددد  وم  ددددا, الدددددولتيق بدددديق الع  دددداا  دددد  ل تددددوتر مضددددا    وامددددل

 و طددد  العربددد  الا دددي   ددد  التوسدددعي  ايدددراق سياسددد  مدددق الحدددازم العدددرا 

   ايدددددد   دددددد  ايددددددراق مدددددد  الدب وماسددددددي     ات ددددددا العرا يدددددد  الحكومدددددد 

 الددد  د العربيددد  الةدددزر احدددت ل   ددد  االايدددرة ا ددددام بسدددب (1971  دددام

 وليبيدددا الةزالدددر مددد  بااللدددترا , العدددرا   ددددم كمدددا,  العربددد  الا دددي   ددد 

. العم يددد  ت ددد  ضدددد الددددول  االمدددق مة ددد  الددد  لدددكوا, الة دددوب  والددديمق

 لملددددرو اا الددددرا م العددددرا  مو دددد  ايضددددا   االاددددرا العوامددددل ومددددق
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 المتحددددة الواليددداا يدددد   كددداق الدددذي االمدددر, اله سدددطي ي  القضدددي  تسدددوي 

 مدددد  حدددددودها   دددد  الملدددداكل ال تعددددال ايددددراق توةيدددده الدددد  االمريكيدددد 

  ددددددد  حدوديددددددد  الدددددددتباكاا مدددددددق و ددددددد  مدددددددا ذلددددددد  ومدددددددق العدددددددرا 

 (149)(.1974  ام

 الدددددول م  مدددد   دددد  اال ضددددام ل دددددول القمدددد  مدددد تمر ا عقدددداد وا  ددددام  

 الددددرلي   ددددام(1975اذار  دددد  الةزالددددر  دددد  االوبدددد   ل دددد هط المادددددرة

 -العرا يددد  الا  ددداا لحدددل بمبدددادرة يومدددديق هدددواري الراحدددل الةزالدددري

 رضدددا ومحمدددد حسددديق اددددام بددديق مبالدددر اةتمدددا  اددد ل مدددق, االيرا يددد 

 وا ط  دددددا  (. 1975اذار6  ددددد  الةزالدددددري الدددددرلي  وبحضدددددور ب  دددددوي

 وحرمددد  الدددوطق تدددرا  سددد م  لمبدددادل وتطبيقدددا   الةدددوار حسدددق مبددددل مدددق

 اللددد وق  ددد  التددددال و ددددم الةدددارتيق الددددولتيق مدددق دولددد  لكدددل الحددددود

   ي   ما     بي  ما االتها  تم الةا بيق لك  الداا ي 

 بروتوكدددددول   ددددد  ب دددددام البريددددد  لحددددددودهما   دددددال  تاطددددديط اةدددددرام/1

 (.1914 لعام الحدود تحديد لة   ومحاضر( 1913 لعام االستا  

 .التالو  اط حس  ال  ري  حدودهما تحديد /2

 طدددددول المتبادلددددد  وال قددددد  االمدددددق ا دددددادة   ددددد  الطر ددددداق يعمدددددل اق /3

 ملددددترك  ر ابدددد  اةددددرام   دددد   ددددم مددددق وي تزمدددداق الملددددترك  حدددددودهما

 حدددد وضددد  اةدددل مدددق وذلددد  الملدددترك  حددددودهما   ددد  و عالددد  ملدددددة

 . اتا حيد مق التاريب  الطاب  ذاا التس ل  م ياا لكل   ال 

 بواددده ا الي دددا الملدددار الترتيبددداا هدددذن ا تبدددار   ددد  الطر ددداق اتهدددد/4

 بإحددددددا مسدددددا  اي  ددددداق وبالتدددددال ,  لدددددامل لحدددددل تتةدددددزل ال   اادددددر

   دددد  الطر دددداق وسدددديبق . الةزالددددر اتها يدددد  رو  مدددد  يت ددددا   مقومات ددددا

 , الحاةددد    دددد,  سددديقدم الدددذي بومدددديق الةزالدددري بدددالرلي  دالدددم اتادددال

 (150).القراراا تطبيد اةل مق االاوي  الةزالر معو  

 الةددوار لحسددق التق يديدد  الددروابط ا ددادة الطر دداق  ددرر سددبد لمددا وو قددا    

 اي  ددددق بم ددددأا الم طقدددد  بقددددام ضددددرورة رسددددميا   ا   ددددا كمددددا, والادددددا  
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 وزرام ط ددددددراق  دددددد  اةتمدددددد (1975اذار15 و دددددد  اددددددارة  تدددددددال

 تلددددكيل   دددد  االتهددددا  تددددم حيددددد والةزالددددر وايددددراق العددددرا  اارةيدددد 

 و قدددا   البريددد  الحددددود بتاطددديط م  دددا االولددد  تقدددوم,   ر يددد  لةددداق  ددد د

 تحديددددد لة دددد  ة سدددداا ومحاضددددر( 1913 لعددددام االسددددتا   لبروتوكددددول

 بددددديق الماليددددد  الحددددددود بتحديدددددد ال ا يددددد  وتقدددددوم(. 1914 لعدددددام الحددددددود

   ددد  الر ابددد  بم مددد  ال ال ددد  وتقدددوم, التدددالو  ادددط اسدددا    ددد  الددددولتيق

 تدددم(1975حزيدددراق13 و ددد . التاريددد  وا مدددال التسددد ل وم ددد  الحددددود

 ل بروتوكدددوالا الةدددوار وحسدددق الحددددود معاهددددة   ددد  بغدددداد  ددد  التو يددد 

.  المدددذكورة ال   ددد  ال ةددداق بأ مدددال تتع دددد والتددد  ب دددا الم حقددد  ال   ددد 

 الداا يدددددد  ايددددددراق  ددددددرو  لكددددددق, الةددددددا بيق بدددددديق التعدددددداوق اسددددددتمر

 اتها يدددد  الغددددام الدددد  ادا ايددددراق  دددد  الحكددددم   ددددام وتغييددددر المضددددطرب 

 (151)(.1980اي ول17    الةزالر

 

 ً  واعاااااالن الشااااااه لحكااااام الشاااااعبية المعارضاااااة ا ديااااااد: تاساااااعا

 ( 1979)عام االسالمية الجمهورية

  ددد  العةدددز وزيدددادة اللدددان ل  دددام واال تقددداداا الادددعوباا زيدددادة مددد   

 للددددانا حدددداول,  اال تادددادي  االزمدددد  اللددددتداد  تيةددد  االيرا يدددد  الميزا يددد 

 لي قددددد  االيرا يددددد  السددددداح    ددددد  يةدددددري كددددداق مدددددا كدددددل  دددددق الت ادددددل

 الدددوزرام رلدددي ,  هويددددا  بدددا  اميدددر   ددد  ه دددا  يحددددد مدددا بمسددد ولي 

 تمددددوز مددددق  لددددر السدددداد   دددد  الددددوزارة  ددددق ابعدددددن الددددذي, االيرا دددد 

 ال   ددديق  ددد  الةديددددة الدددوزارة بتلدددكيل اموزيكدددار ةملددديد( 1977  دددام

 الت ا ضدددداا حدددددة مددددق سددددياه  ا دددده بددددذل  معتقدددددا  ( 1977 تمددددوز مددددق

 اميددددر لسياسدددد  ال ذ دددد  ا تقادات ددددا وة ددددا التدددد  المعارضدددد  ويرضدددد 

 الددد  وادددل  دددد كددداق السياسددد    امددده بددداق يهكدددر اق دوق, هويددددا  بدددا 

 بتغييدددددر اللددددك ي  اةراماتدددده واق,  واال حطدددداط اال حدددد ل مراحددددل  مدددد 

 يسدددتحد الدددذي الةدددالر ال  دددام هدددذا ا قددداذ  دددق  ددداةزة كا دددا الدددوزاراا

 ( 152).واالار الحيق بيق الرحم  رااا 
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 مدددق الدوليددد  الم  مددداا زادا الداا يددد  اللدددان سياسددد  تادددبط  دددل  ددد    

  دددد  االيرا يدددد  المةمو دددداا لددددك ا حدددديق  دددد ,  ال  ددددام لددددذل  ا تقادات دددا

 السدددددا ا  ة ددددداز ممارسددددداا لهضددددد  اال سددددداق حقدددددو  لةددددداق الاددددداري

 كا دددا التددد  العالميددد  والمةددد ا الادددح  لدددة  الدددذي االمدددر االيرا ددد 

 حكومدد ال لددر ا لددذل , لبيدد البو اسدداليبه ا تقدداد   دد  ل لددان المدددي  تكيددل

  دددد  االادددد حاا ت هيددددذ البولبيدددد  السدددديطرة تحقيددددد بددددا  مددددق االيرا يدددد 

 ل دددا تع دددد التددد , ل حقدددو ييق الدوليددد  ال ة ددد  ب دددا و ددددا اق بعدددد المحددداكم

 مد يددد  محددداكم  ددد  المسدددتقبل  ددد  المحاكمددداا تةدددري بددداق لااددديا   اللدددان

 االيرا يدددد  المعارضدددد  لددددة  مددددا وهددددذا,  العسددددكري  المحدددداكم دوق  قددددط

  دددام  القديمددد  السياسدددي  الم  مددداا  بددددلا,  ادددوت ا ر ددد    ددد  الداا يددد 

 الددددذي" الوط يدددد  الةب دددد   ددددوا اتحدددداد" وااواددددا   بددددال  ور والحدي دددد 

 السدددددة ام سدددددرا  واطددددد   السدددددا ا  بحدددددل االيرا يددددد  الحكومددددد  طالددددد 

 و دددددودة, لدددددار(100,000 الددددد   دددددددهم وادددددل الدددددذيق السياسدددددييق

 (153).الم هييق ةمي 

 تضددددددددا ها( 1978  ددددددددام وبدايدددددددد ( 1977  ددددددددام اوااددددددددر م ددددددددذ  

 كدددددددا وق7  هددددددد , اللدددددددوار  الددددددد  المعارضددددددد  و زلدددددددا الت ددددددداهراا

  قدددددا   اإليرا يدددد  الرسددددمي " اط  دددداا" اددددحيه  وة ددددا( 1978ال ددددا  

 الرةعي "بددددددـ ووادددددده م ل   ددددددام المعارضدددددديق الددددددديق لرةددددددال الذ ددددددا  

 ل سدددددد  الدوليدددددد  اللدددددديو ي  مدددددد  سددددددرا   بالعمددددددل وات مددددددت م" السددددددودام

 ا ددددار الددددذي االمددددر", البيضددددام ال ددددورة" ب ددددا ةدددداما التدددد  اال ةددددازاا

 طالدددد ( 4000  حددددوال   الددددتب ,  االيرا يدددد   ددددم مدي دددد  اهددددال   ضدددد 

, اللددوار   دد  اللددرط  مدد  مع ددم والمتعدداطهيق الدي يدد  الع ددوم ط بدد  مددق

 مدي دد   لددرة ا  تدد  الدد  ليمتددد ال ددورة  ددار الددعل الددذي الهتيددل م ددل ممددا

 الدددد  الم دددداهراا  ي ددددا تحولددددا التدددد ,  تبريددددز وم  ددددا, ااددددرا ايرا يدددد 

 لددد دا التددد , الةامعددداا ط بددد    ددد  ال دددار اطددد    تيةددد    ددد  حدددوادد

 الددددذيق, اللدددد دام مددددق  دددددد ا ل ددددا سددددقط   يهدددد  ط بيدددد  اضددددطراباا

 واسدددع  ت ددداهراا الددد  ايرا يددد  مددددق  ددددة  ددد  اربعي دددت م ذكدددرا تحولدددا

 اموزيكدددار ةملددديد حكومددد   ددددرة  ددددم بادددراح  ا بتدددا,  ال  دددام ضدددد
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 تقدددددديم الددددد  اضدددددطرها ممدددددا, االيرا ددددد  اللدددددار    ددددد  السددددديطرة  ددددد 

 االوضدددددا  ادارة  ددددد   لددددد  ا بعدددددد(,1978 ا  اواادددددر  ددددد  اسدددددتقالت ا

 امدددددام  لدددددري  ةعهددددر الم  دددددد  اللددددان ليك ددددد ,  الددددب د  ددددد  العامدددد 

 ( 154)(.1978 ا  28 يوم الةديدة الوزارة بتلكيل

 الم ددداهراا و ددد   ددد  امدددام   لدددل وبعدددد(, 1978  دددام   ايددد  ومددد   

 اادددر بدددديل  دددق البحدددد سدددوا اللدددان امدددام يبدددد لدددم المعارضددد  و لددداط

 الواليددددداا ر بددددد  مددددد   كرتددددده تطابقدددددا وه دددددا,  العسدددددكري  ل حكومددددد 

 ليحمددد بوادددهه, مادددد  الددددكتور اتبدددا  احدددد بااتيدددار االمريكيددد  المتحددددة

 تتاددددا  هسددده الو دددا و ددد , االيرا ددد  اللدددع    دددر  ددد  وط يددد  اددده 

 راالاتيددا  و دد , اللددان   ددر وة دد  مددق االسدد مي  ل   ضدد  الاطددوة هددذن

 كدددا وق30 يدددوم مد يددد  حكومددد  بتلدددكيل لتك يهددده باتيدددار لددداهبور   ددد 

 الددددب د سدددديغادر اللددددان اق, ا  ددددق م اددددبه تسدددد مه وبعددددد(, 1978االول

 ا تاابدددداا واةددددرام العر يدددد  االحكددددام بر دددد  وو ددددد, والعدددد ي ل راحدددد 

 بم دددام ل قيدددام"  واددداي  مة ددد " لدددكل واايدددرا  , السدددا ا  وحدددل وط يددد 

, ااوربدددد  دددد  االمدددد طوي دددد  بإةدددازة اللددددان تمتدددد  ا  دددام الدسددددتوري  اللدددان

 (155).بالم حق  وهددها المعارض  باتيار حذر  هسه الو ا و  

 كددا وق مددق  لددر السدداد   دد  ايددراق لددان رضددا محمددد  ددادر اق وبعددد  

 االيدددرا ييق مدددق االلدددو  ملددداا ا ط دددد, مادددر الددد ( 1979  دددام ال دددا  

 بإزالدددد  والمطالبدددد  التاريايدددد  الم اسددددب  بت دددد  ل حتهددددال اللددددوار  الدددد 

 باتيددار حكومدد    ددا حدديق  دد ,  ووالدددن اللددان تما يددل محطمدديق الم كيدد 

 بددددأوامر يدددداتمروق كددددا وا الددددذيق,   قددددط الةددددي   ددددادة مددددق الددددد م تت قدددد 

, اوربددددا  دددد  االمريكيدددد  القددددواا  الددددد  الدددد , هددددايزر روبددددرا الة ددددرال

 لددددد م( 1979 ال ددددا   كددددا وق مط دددد  مدددد  ط ددددراق الدددد  واددددل الددددذي

 ملددددددابه ال قدددددد   واال ددددددداد االضددددددراباا وا لددددددال باتيددددددار حكومدددددد 

 ولددددم سددددريع  ةدددداما االحددددداد تطددددوراا اق اال( 1953  ددددام ال قدددد  

  ددددر  الدددد  الامي دددد  ف ايدددد  الددددار اق بعددددد الاطددددط ت دددد  بت هيددددذ تسددددم 

 لددداهبور بإمكددداق يكدددق ولدددم,  سدددا ح   راددد  اول  ددد  ايدددراق الددد   ودتددده

 بتأسددددي    ايت ددددا الدددد  وادددد ا التدددد  االحددددداد   دددد  السدددديطرة باتيددددار
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 إل امددددد  التم يدددددد اةدددددل مدددددق بزركددددداق م ددددددي برلاسددددد  م  تددددد  حكومددددد 

 الدددد  باتيددددار اضددددطر الددددذي االمددددر, ايددددراق  دددد  االسدددد مي  الةم وريدددد 

 مددددق  لددددر ال ددددا    دددد  الددددب د مددددق وال ددددر  مسدددد ولياته  ددددق التا دددد 

 ولتبدددددل الب  ويدددد  االسددددرة اددددهح  االبددددد الدددد  لت طددددوي( 1979 لددددباط

 بددددإ  ق تم  ددددا المعااددددر السياسدددد  ايددددراق تدددداريخ مددددق ةديدددددة اددددهح 

 (156)(.1979  لباط    ايراق    االس مي  الةم وري 

 

 

 :الهــوامـــــش

 (.103 ر, السابد المادر,  احمد م  ر كمال(1 

 .1323,ت راق, اول ة د, ايراق سال  بيا تاريخ, مك  حسيق( 2 

 .115ر, السابد المادر, احمد م  ر كمال( 3 

 .116ر, هسه المادر( 4 

 دوراق ايدددددراق ادددددارة  برسياسدددددا مدددددروري, محمددددددي م دددددوة ر(5 

 ر ر, 1384,زمسددددددتاق, كلدددددد ر دار  لددددددر, دوم ةددددددا , ب  ددددددوي

 52-53.) 

 .61ر, السابد المادر,  كاتوزياق همايوق(6 

 تطددددور, العددددالميتيق الحددددربيق بدددديق ايددددراق, محمددددد اددددابر  وزيدددد ( 7 

 اآلدا  ك يددددددد , تيرماةسددددددد رسدددددددال (1939-1918 الداا يددددددد  السياسددددددد 

 (.124-122  ر ر,1986,البارة ةامع ,

 8) Ramazani ,op-cit,p.176.                                           

             

 (.65-64 ر ر, السابد المادر, البديري اضير(9  
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 .اللرط   واا يع   الة درم ( 10 

 السياسدددد  ودورن   ددددم ف اسددددد اميددددر, الزيددددادي   ددددد سددددوادي   ددددد(11 

 ك يدددد , ماةسددددتير سددددال ر, تاريايدددد  دراسدددد ( 1977-1962 ايددددراق  دددد 

 .25ر, 2015, الم    ةامع , اال سا ي  ل ع وم التربي 

 (153-152 ر ر, السابد المادر, احمد م  ر كمال( 12 

 قالقددر  دد  السياسدد  ايددراق تدداريخ,   مدد  العزيددز  بددد السدد م  بددد(13 

 .56ر,1977,الةيزة, ال موذةي  المركز مطبع , العلريق

 .59ر, هسه المادر( 14 

 ودورن السددددد ط    دددددوام احمدددددد, المةتدددددوم  سددددد ماق هدددددادي احمدددددد(15 

 التربيددد  ك يددد , ماةسدددتير رسدددال , 1952 دددام حتددد  ايدددراق  ددد  السياسددد 

 .108ر,2016,بابل ةامع , اال سا ي  ل ع وم

 .230ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 16 

 .190ر, السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا(17 

 18                          )    .J.C.Hurewitz,op-cit,p.272         

 الماددددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يدددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم(19 

 .136ر,السابد

                  ر ر, السدددددددددددابد الماددددددددددددر, محمدددددددددددد ادددددددددددابر  وزيددددددددددد (  20 

 299-301.) 

 .108ر,السابد المادر, البديري اضير(   21 

 .69ر,السابد المادر, محمدي م وة ر(  22 

-1941 ايدددددرق  ددددد  الداا يددددد  التطدددددوراا, البكدددددام ا ددددد  طددددداهر(23 

 ر,1990,بغدددددداد ةامعددددد , دا اال ك يددددد , دكتدددددوران اطروحددددد (,1953

 (.15-14 ر
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 (.11-10 ر ر,   هسه المادر( 24 

 .    110ر,السابد المادر, البديري اضير(   25 

 .92ر,السابد المادر, السبك  امال(26 

 .199-198ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا(27 

 .118ر,السابد المادر, البديري اضير( 28 

 (.294-291 ر ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 29 

 

 30      ) cuyler young (ed.),Near Eastern culur     .T  

and society (Princeton- 2nd prining-1966)p.140 .    

   

 (.204-202 ر ر, السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 31 

 .265ر,السابد المادر, هرل  (32 

 .21ر,السابد المادر, البكام ا   طاهر(33 

 .266ر,السابد المادر, هرل  ( 34 

 .384ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 35 

 اال تاددددددداد المعااددددددرة ايدددددددراق, والمع ومدددددداا البحدددددددود مركددددددز(36 

 .11ر,تاريخ ب ,  بغداد, ااا 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 37 

 .141ر,السابد

 .199ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 38 

 .263ر,السابد المادر, هرل  ( 39 
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 (.233-230 ر ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 40 

 .234ر, هسه المادر(41 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 42 

 .146ر,السابد

, العالميددددد  اللددددد وق  ددددد  االوسدددددط اللدددددر , ل لو سدددددك  ةدددددوري(43 

 .227ر,1964,بغداد,اياط ةعهر ترةم 

 (285-284 ر ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 44 

 .402ر, هسه المادر( 45 

 (.230-229 ر ر, السابد المادر, ل لو سك  ةوري( 46 

 .196ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 47 

 .122ر,السابد المادر, البديري اضير( 48 

              ر, السددددددددددابد المادددددددددددر, والمع ومدددددددددداا البحددددددددددود مركددددددددددز(49 

 (.10-9 ر

 (.194-193 ر ر, السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 50 

 , ددد , العربددد  الا دددي   ددد  االيرا يددد  االطمدددا , مدددراد   ددد  ا يدددل( 51 

 الحدددددددديد العربددددددد  الا دددددددي  تددددددداريخ, واادددددددروق ال ةدددددددار مادددددددطه 

 .208ر,1984, البارة, والمعاار

 52                           )R.k .Ramazani,op- cit ,p.207 . 

 .27ر,السابد المادر, س ماق كريم ال ادي  بد( 53 

 الغ دددددددد   بددددددددد ترةمدددددددد , ودمددددددددام  هددددددددط, توريددددددددا تر هدددددددداكو (54 

 .70ر,1962,بيروا,الاطي 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 55 

 .152ر,السابد
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 .234ر,السابد المادر, ل لو سك  ةوري( 56 

 (.73-71 ر ر, السابد المادر, محمدي م وة ر( 57 

 (.38-37 ر ر, السابد المادر, س ماق كريم ال ادي  بد(58 

     الاارةي  ايراق سياس , الرحمق  بد محمد كامل محمد(59 

 (.72-71 ر ر,1988,البارة(,1941-1921 لان رضا   د

 .132ر,السابد المادر, البديري اضير( 60 

-37 ر ر, السدددددابد الماددددددر, سددددد ماق كدددددريم ال دددددادي  بدددددد( 61 

38.) 

 62                 )     . Ramazani ,op-cit,p p .283-284 

  ر, السابد المادر, س ماق كريم ال ادي  بد( 63 

 (.44-41 ر

   .135ر,السابد المادر, البديري اضير( 64 

 ا دده ويقددال, ط ددراق  دد  المقدسدد  المرا ددد بأحددد ااادد  ل مددام  دديق(65 

 ببضدددع  ت ددد  اال تيدددال حاد ددد   بدددل الب دددالييق ضدددد معةدددزة  ي دددا ةدددرا

   يدددارةلزتتقاطر االيرا يددد  الةمددداهير   دددا الحاد ددد  ت ددد  وم دددذ,   قدددط ايدددام

 ربتادددوي يقدددوم آ دددذا  األمريكددد  الق ادددل  الددد  كددداق وبي مدددا, العددديق ت ددد 

 . ل  تيال تعرم يحم  ا كاق التاوير ال  ا ل مق العيق هذن

 ال هددددوذ تغ غددددل, لددددويل ا دددد   ددددوزي  يراةدددد  التهاادددديل مددددق لمزيددددد 

 ةامعددددددد ,دكتوران اطروحددددددد (,1925-1883 ايدددددددراق  ددددددد  االمريكددددددد 

 (.184-180  ر ر,1990االدا  ك ي , بغداد

 .65ر,السابد المادر, محمدي ة ر م و(66 

 .66ر, هسه المادر(67 
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 68                      )      Ramazni,OP-cit,PP.266-267 

 , العرا     1936س   ا ق  , المبار  الوها   بد اهام(69 

 ر ر, 1973,بغداد ةامع , اآلدا  ك ي , ماةستير رسال       

      255-261.) 

 ر ر, السابد المادر, الرحمق  بد محمد كامل محمد(70 

      93-94.) 

 71       )                    .Ramazni,OP-cit,PP.271-272                               

   ددددد   دددد االيرا يدددد  - التركيدددد  الع  دددداا, الحمدددددا    ددددا   طددددار (72 

 المددد تمر الددد  مقددددم بحدددد, ب  دددوي لدددان رضدددا و  يدددرن اتددداتور  كمدددال

 الدراسددددددددددددددددددددداا مركدددددددددددددددددددددز التركيددددددددددددددددددددد  ل دراسددددددددددددددددددددداا االول

 (.16-13 ر ر,1989حزيراق,ةامع الموال,التركي 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 73 

 .158ر,السابد

 وملددددددددددك   الدوليدددددددددد  الحدددددددددددود,  الددددددددددراوي ابددددددددددراهيم ةددددددددددابر(74 

 .213ر,1975,بغداد االيرا ي -الحدودالعرا ي 

 (.286-284 ر ر,  هسه المادر( 75 

-144 ر ر, السددددابد المادددددر, ال ةددددار القددددادر  بددددد ماددددطه (76 

170.) 

 ( .229  ر, السابد المادر, ل لو سك  ةوري(77 

 المعاهددددداا  ددددل  دددد  العددددر  لددددط ملددددك  , العددددزي يحيدددد  االددددد(78 

 (.65-51 ر ر,1981,بغداد,والقا وق

-254 ر ر,السددددابد المادددددر, المبددددار  الوهددددا   بددددد اددددهام(79 

255.) 
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 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 80 

 .163ر,السابد

 ترةمدددددد , ب  ددددددوي دورة, ايددددددراق تدددددداريخ, وااددددددروق اوري بيتددددددر(81 

 ر, 1387,ط راق,سدددددددوم  سدددددددما, ههدددددددتم ة دددددددد,  دددددددادري تيمدددددددور

 (.52-51 ر

 االيرا ي  االلما ي  الع  اا , االحباب  ةاسم  اي (82 

 امعدددددددددددددد ة, اآلدا  ك يدددددددددددددد , ماةسددددددددددددددتير رسددددددددددددددال ,1939-1945

 (.136-134 ر ر,1989,بغداد

  ددددددد  السياسدددددددي  التيددددددداراا, االسددددددددي هويددددددددي حميدددددددد ماةدددددددد( 83 

 ك يدددد , ماةسددددتير رسددددال , سياسددددي  تاريايدددد  دراسدددد 1951-1941ايددددراق

 (.45-44 ر ر,2012,واسط ةامع ,التربي 

 .337ر, السابد المادر, محمد اابر  وزي ( 84 

 .263ر,السابد المادر, الرحمق  بد محمد كامل محمد(85 

 .60ر,السابد المادر, س ماق كريم ال ادي  بد(86 

 .51ر,السابد المادر, وااروق اوري بيتر(87 

  .145ر,السابد المادر, البديري اضير( 88 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 89 

 .64ر,السابد

 90)john mariowe Iran,Ashort political goide,London-

1963,p.70  .                                                                                      

 91)                                  . R.K.Ramazani,op-cit,p.296                                               
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 در ايددددراق تدددداريخ  اسددددكا ايك دددددن ران ةددددرا  كذلددددته, ةددددام .ق( 92 

 ا تلددددددددددددددددددددددددددداراا( 1332-1299 دوكورتدددددددددددددددددددددددددددا  ااددددددددددددددددددددددددددد  

 (.92-91 ر ر, 1320,ط راق, ق و 

  ازتدددا ازا ايدددراق تددداريخ كددداراق روز, كدددو  زريدددق الحسددديق  بدددد(93 

 .880ر, 1385,ط راق,ب  وي س طته سقوط

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 94 

 .166ر,السابد

-1320 يددددددور لدددددد ر از وسياسدددددد    ددددددم, سددددددهري   دددددد  محمددددددد(95 

 .23ر, 1371,ط راق,اول ةا (,1332

 ا تلدددددددداراا, ط ددددددددراق, سياسدددددددد  ادددددددداطراا,ي اامدددددددد  ا ددددددددور(96 

 (.3-1 ر ر, 1372,كهتار

  دددد  السياسددددي  والم  مدددداا االحددددزا , العدددد    بددددد لدددداكر احمددددد(97 

 الرا دددددددددددددددددددد, تاريايددددددددددددددددددد  دراسددددددددددددددددددد  1979-1963 ايدددددددددددددددددددراق

 .22ر,2015,بغداد,ل مطبو اا

-1320يدددددددراق ا سياسددددددد  احدددددددزا  اسددددددد اد, طيرا ددددددد  ب دددددددروز(98 

 ة ددددددددد , 1376,ايددددددددراق م دددددددد  اسدددددددد اد سددددددددازماق,ط راق, 1340

 . 19ر,دوم

 .24ر,السابد المادر, الع    بد لاكر احمد( 99 

 .157ر,السابد المادر, البديري اضير(100 

 .254ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 101 

 .222ر, السابد المادر, احمد م  ر كمال( 102 

 .261ر, هسه المادر(103 

 (.147-142 ر ر, السابد المادر, البكام ا   طاهر(104 
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 واالتحاد بريطا يا بيق  قدا( 1942  ام ال   ي  المعاهدة(105 

 بريطا يددددا تع ددددد   دددد  اددددا (,1942ال ددددا   كددددا وق 29  دددد  السددددو يت 

 وسدددددديادت ا االيرا يدددددد  االراضددددد  وحدددددددة احتدددددرام السددددددو يت  واالتحددددداد

 لددددق مدددق ا تددددام اي امدددام اراضدددي ا  دددق والدددد ا  السياسددد  واسدددتغ ل ا

 باددددديغ  يكددددق لددددم ايددددراق  دددد  الح يهدددد  القددددواا تواةددددد واق,  االلمدددداق

 مدددددق  وات دددددا بسدددددح  سدددددتقوم الح هدددددام دول اق بدددددل,  سدددددكري احدددددت ل

 زيددددت ال مددددة اددد ل الما يدددا مددد  الحدددر  ا ت دددام بعدددد االيرا يددد  االراضددد 

 المادددددر, المةتددددوم  سدددد ماق هددددادي احمددددد  يراةدددد .  الدددد ر سددددت   ددددق

 .111ر,السابد

 كبددددار ةمدددد   ددددالم   مدددد  مدددد تمر 1943 ددددام ط ددددراق مدددد تمر(106 

, االمريكددددد  الدددددرلي  وروز  دددددا, السدددددو يت  الدددددز يم سدددددتاليق  ال   ددددد 

 ال ددددددددا   تلددددددددريق28   (البريطددددددددا   الددددددددوزرام رلددددددددي  وتلرلددددددددل

 والاطددددط ال ا يدددد  العالميدددد  الحددددر  تطددددوراا  يدددده  ا لددددوا(,1943 ددددام

 ط دددراق مددد تمر, الحميدددري   دددواق امدددي   ددد م  يراة .ل دددا المسدددتقب ي 

 ةامعدددد , التربيدددد  ك يدددد , ماةسددددتير رسددددال , تاريايدددد  دراسدددد  1943 ددددام

 .2014,بابل

 مددددق االمريكيدددد  المتحدددددة الواليدددداا مو دددد , الم هددددر ةاسددددم ارام(107 

 ك ي ,ماةسدددددددتير سدددددددال ر(, 1953-1951 ايدددددددراق  ددددددد  الددددددد هط تدددددددأميم

 .22ر,2001,البارة ةامع , اآلدا 

 (.327-326 ر ر, السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 108 

 (.174-173 ر ر, السابد المادر, البديري اضير( 109 

 المتحدددددة الواليدددداا سياسدددد , العددددا   الحميددددد  بددددد المةيددددد  بددددد(110 

 ك يدددددد , دكتددددددوران وحدددددد اطر(,1947-1941 ايددددددراق تةددددددان االمريكيدددددد 

 (.278-256 ر ر,1991,بغداد ةامع ,اآلدا 

اللر      البترول ا تاادياا, يةا ه ومحمد  يسوي لارل(111 

 (.283-282 ر,1966 بيروا, وااروق  راي احمد ترةم , االوسط
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 تددددددددددددددددددودة حددددددددددددددددددز , كيددددددددددددددددددا وري الددددددددددددددددددديق  ددددددددددددددددددور(112 

 .19ر, 1358,ط راق,ماد والدكتور

  ددددد  السياسددددد  ودورن مادددددد  محمدددددد, اللدددددمري مكددددد   دددددامر(113 

 اددددهحاا,2008, بغددددداد ةامعدددد , اآلدا  ك يدددد , ماةسددددتير رسددددال ,ايراق

 .متعددة

 .182ر,السابد المادر, البديري اضير( 114 

 ر, السابد المادر, يةا ه ومحمد  يسوي لارل( 115 

 (.282-280 ر

 تح يدددل, اللدددبا  ةيدددل تو يددد  اةدددل مدددق,  مقددددم ف ا يدددل احمدددد(116 

 س سدددد  , والمع ومدددداا البحددددود مركددددز ترةمدددد , الدددد هط تددددأميم ل ضددددال

 .5ر,1983,بغداد(,12 المترةم 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 117 

 .180ر,السابد

 .10ر,السابد المادر,  مقدم ف ا يل احمد( 118 

, 324التس سدددددل, 3/5/ة الم ددددد , الم كددددد  الدددددب ط م هددددداا, و. .د(119 

 بط ددددددراق العرا يدددددد  الم كيدددددد  السددددددهارة مددددددق سددددددري اسددددددبو   تقريددددددر

 .48, 47الو يقتاق,1951ايار7   2/1/315المر م

  دددد  السياسدددد  ايددددراق تدددداريخ,   مدددد  العزيددددز  بددددد السدددد م  بددددد(120 

 .135ر,1973,القاهرة,العلريق القرق

, 329التس سددددل, 3/5/ة الم دددد , الم كدددد  الددددب ط م هدددداا, و. .د( 121 

 2/1/810بدددددر م سدددددري بط دددددراق العرا يددددد  الم كيددددد  السدددددهارة تقريدددددر

 (.253 ر م الو يق ,1952االول تلريق21  

 .190ر,السابد المادر, البديري اضير( 122 

 .385ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 123 
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 ةددددوري ترةمدددد , الاهيدددد  الحكومدددد , رو  وتومددددا  وايددددز ديهيددددد(124 

 (.144-141 ر ر, ا.د, القاهرة,  زيز

 .145, هسه المادر(125 

-245  ر ر السدددددددابد الماددددددددر, محمدددددددد ادددددددابر  وزيددددددد (126 

273.) 

, البيضدددام ال دددورة, ايدددراق لاه لدددان اريدددام ر ب  دددوي رضدددا محمدددد(127 

 .41ر,1968,بيروا, لاا ااد  ترةم 

-1961ايدددراق  ددد  البيضدددام ال دددورة, الكعبددد  كدددا م  اضدددل مدددروة(128 

 ةامعددددددددددددددددددد , اآلدا  ك يددددددددددددددددددد , ماةسدددددددددددددددددددتير رسدددددددددددددددددددال ,1963

 .31ر,2013,الكو  

 .75ر,1972بغداد,  رق رب     ايراق, الموسوي موس (129 

 السياسددد  ودورن   دددم ف اسدددد اميدددر, الزيدددادي   دددد سدددوادي   دددد(130 

 ةامعددددد , التربيددددد   ك يددددد, ماةسدددددتير رسدددددال ,1977-1962 ايدددددراق  ددددد 

 .48ر,2015,الم   

  ددد  الم كددد  ال  دددام سدددقوط, الددددليم  امدددا  الغهدددور  بدددد حدددازم(131 

 المع دددد, دكتدددوران اطروحددد , العربددد  القدددوم  االمدددق   ددد  وا دددرن ايدددراق

 الةامعدددددددددددددددد , والدوليدددددددددددددددد  السياسددددددددددددددددي  ل دراسدددددددددددددددداا العددددددددددددددددال 

 .54ر,2005,المست اري 

  ددددددد  الداا يددددددد  التطدددددددوراا, العابددددددددي حسددددددديق كدددددددردي رزا (132 

 التددددداريخ مع دددددد الددددد  مقدمددددد  دكتدددددوران اطروحددددد  1979-1963ايدددددراق

 الددددددول لةامعددددد  التددددداب , الع يدددددا ل دراسددددداا الع مددددد  والتدددددراد العربددددد 

 (.52-51 ر ر,2005,بغداد,العربي 

 الماددددددر, ايدددددراق لاه لدددددان اريدددددام ر ب  دددددوي رضدددددا محمدددددد( 133 

 (.33-29 ر ر, السابد

 .62ر,السابد المادر, الزيادي   د سوادي   د( 134 
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 ال  ددددام   ددد  االيددددرا ييق اله حددديق هةدددرة ا ددددار, كدددا م   رهددداد(135 

 دراسددددداا"  ددددد ,  ددددداة  الةبدددددار  بدددددد ترةمددددد , ايدددددراق  ددددد  السياسددددد 

 .45ر( 1983البارة ماتارة بحود مةمو  " ايرا ي 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 136 

 .190ر,السابد

 الا دددددي   ددددد  المتحددددددة الواليددددداا سياسددددد , مدددددراد   ددددد  ا يدددددل( 137 

  ددددددددددددي الا مة دددددددددددد ,1980-1968ال  دددددددددددددي والمحدددددددددددديط العربدددددددددددد 

 ر, 1985 يسددددددددددداق,االول العددددددددددددد,17المة دددددددددددد,13السددددددددددد  ,العرب 

 (.27-26 ر

 (.27-22 ر ر,  هسه المادر(138 

 يددددد االمريك - االيرا يددددد  الع  ددددداا, مه ددددد  ابدددددو واددددده  محمدددددد(139 

 ر,1982ادددددددرةالب,1979-1941 العربددددددد  الا دددددددي   ددددددد  وا رهدددددددا

 (.20-19 ر

 ر, السابد المادر, مراد     وا يل احمد ا يل ابراهيم( 140 

 (.193-192 ر 

-1941الاارةيددددددددددد  ايدددددددددددراق سياسددددددددددد , رمضدددددددددددا   ف رو (141 

 حميدددددددددد المةيدددددددددد و بدددددددددد  يدددددددددام حسددددددددديق   ددددددددد  ترةمددددددددد 1973

 .307ر,1984البارة,ةودي

 الا ددددددي   دددددد  المتحدددددددة الواليدددددداا سياسدددددداا, كوبددددددال روبددددددرا(142 

   دد  ا يددل ترةمدد , العربدد  الا ددي   ددق سياسددي  دراسدداا  دد , العربدد 

 .79ر,1983البارة,مراد

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددلابددددددددراهيم ا يددددددددل احمددددددددد ( 143 

 .38ر,السابد

 (.316-312 ر ر, السابد المادر, رمضا   ف رو (144 
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 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 145 

 .196ر,السابد

 ابددددراهيم  دددد , الدوليدددد  والم  مدددداا تركيددددا, مددددراد   دددد  ا يددددل( 146 

 .202ر,1988, الموال, المعاارة تركيا, وااروق احمد ا يل

 .374ر,السابد المادر, رمضا   ف رو ( 147 

 .310ر,السابد المادر, ال ةار القادر  بد ماطه (148 

 .137ر,1982,بيروا’ف اي  مدا  , هيكل حس يق محمد( 149 

-514 ر ر, السدددددددابد المادددددددر, الددددددراوي ابددددددراهيم ةددددددابر(150 

516.) 

 المادددددددددر, مددددددددراد   دددددددد  وا يددددددددل احمددددددددد ا يددددددددل ابددددددددراهيم( 151 

 .202ر,السابد

  ددددد  ل بدددددازار السياسددددد  الددددددور, البدددددديري حسددددديق باادددددر  ددددا م(152 

 ك يدددد , ماةسددددتير ل رسددددا,1979-1963ايددددراق  دددد  الداا يدددد  التطددددوراا

 .123ر,2006,الكو   ةامع , اآلدا 

 .766ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 153 

, المعااددددر السياسدددد  ايددددراق تدددداريخ, المددددد   الددددديق ةدددد ل سدددديد(154 

 (.317-315  ر ر,1993,ط راق,لكور سالم ترةم 

 .796ر,السابد المادر, ابراهيمياق ارو دا( 155 

 .209ر,السابد المادر, البديري اضير( 156 
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 " الـخــــــاتـمــــة" 

 التدددداريخ دراسدددد  اهميدددد  ااددددرا مددددرة   كددددد الدراسدددد  هددددذن اتددددام  دددد   

 حدددودال وملدداكل الةددوار بسددب , العددرا ييق  حددق,  ل ددا بال سددب  االيرا دد 

 . الطويل تاريا ا  بر

 ي سدددةما لدددم وايدددراق العدددرا  مدددق كدددل اق الدراسددد  اددد ل مدددق   حددد   

 اادددبحا الت دددا   هدددوة اق بدددل,  واال تادددادي  السياسدددي     ات مدددا  ددد 

  والسدددد , ايددددراق تحمي ددددا اللدددديع ,  الطالهيدددد   ي ددددا دا ددددا   دددددما كبيددددرة

 اربعدد  مدددا   دد  ل ددا تابعددا   العددرا  كدداق   دددما الع ما يدد  الدولدد  تحمي ددا

-1921  كمدددا اق ملددداكل الحددددود اسدددتمرا  ددد  الع دددد الم كددد     دددروق

 ( والع ود الت  ا قبته .1958

 مولددد, هدددذا يوم دددا الددد  مسدددتمرة بقيدددا الب دددديق بددديق الحددددود ملددداكل اق  

 ةدددذري بلدددكل ح  دددا مدددق الةدددا بيق بددديق  قددددا التددد  المعاهدددداا تسدددتط 

 ومروارضدددددد 1823االولدددددد  ومروارضدددددد1639زهددددددا  بمعاهدددددددة بدددددددما  

 .1975والةزالر1937وط راق1913واالستا  1847ال ا ي 

 بددديق الحددددود اسدددتقرار  ددددم تةعدددل التددد  االسدددبا  مدددق ك يدددر وه دددا   

 االراضددددد    ددددد  االسدددددتحواذ  ددددد  االيرا يددددد  االطمدددددا  م  دددددا الةدددددا بيق

 الم ددد ا العدددرا  اسدددتقرار و ددددم, السدددتراتيةي  ألهميت دددا العرا يددد  والميدددان

 .اراضيه  ق ليدا  

    هدددذن الدراسددد  م مددد  ل مت قددديق الددد    دددم التددداريخ  ددد  مراح  دددا االولددد

  وهدددد  تسدددد ط وهددددم ط بدددد  الةامعدددداا   السدددديما ط بدددد  ا سددددام التدددداريخ 

االضدددددوام   ددددد  تددددداريخ ايدددددراق الحدددددديد  ددددد    ددددددي القاةدددددارييق وال 

حددددددددداد السياسددددددددي  والعسددددددددكري  والتطددددددددوراا ب  ددددددددوي   واهددددددددم اال

اال تاددددادي  واالةتما يدددد  التدددد  طددددرلا  دددد  ايددددراق طي دددد   ددددر يق مددددق 

 ( .1979-1796الزمق  
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 تم ددددد  اق تكدددددوق هدددددذن الدراسددددد  ذاا  الددددددة ل ط بددددد    واق تهدددددت  ل دددددم 

 . اال ا  لدراساا ا مد واك ر  الدة   ومق ف السداد

 


