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 المقدمة:

 لإلنكليز المعارض شاه أحمد وطرد األمور مقاليد بريطانيا من المدعوم خان رضا
 .الحكم من

 ارهاانتص بعد إيران في نفوذها اتسع التي بريطانيا عينت األولى العالمية الحرب بعد
 «الدولة وفوق » اسمه إيراني سياسي برئاسة 1919 عام جديدة حكومة الحرب في
 رةبإدا تقضي بريطانيا مع اتفاقية الدولة وفوق  ووقع القاغارية، األسرة حكم ظل في

 هللا آية وقف لكن. بريطانيين مستشارين إشراف تحت والمالية العسكرية الشؤون 
. االنجليزية الضغوط لرفض القاغاري  الملك على وضغط المعاهدة هذه ضد المدرس

. والجنوب الشمال في احتجاجية بحركات اإليرانيون  وقام الخالفات فتصاعدت
 اتفقف للوزراء، رئيسا الطباطبائي الدين ضياء بريطانيا وعينت الدولة، وفوق  فاستقال

 كآنذا اإليراني الدفاع وزير شاه ورضا البريطاني الجيش في الضابط مع الطباطبائي
 كتلة رئيس المدرس، هللا آية بينهم ومن المعارضين وسجن طهران، احتالل على

 رضا محله وحل الدين ضياء استقال فقط أشهر 3 وبعد. اإليراني البرلمان في طهران
 ملكا نفسه وأعلن شاه أحمد القاجاري  الملك على انقلب ثم الحكومة رأس على شاه

 .البهلوية األسرة عهد ويبدأ اريةجالقا األسرة عصر لينتهي 1926 إيران على
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 -:المبحث االول
 نشأته وبديات عمله العسكري والسياسي في ايرانرضا المازندراني : 

 نشأته

 قلي عباس أبوه يدعى ،(1878) هـ 1295 (1)عام مازندران إقليم في( سوادكوه) بلدة في ولد
 أما (2) .طهران إلى أمه به فانتقلت رضيعًا، ابنه واليزال هـ1295 ذوالحجة 2 في توفي وقد خان،

 القفقاس بالد على الروس سيطرة بعد إيران إلى أهلها بها انتقل حيث قفقاسي أصل إلى فتعود أمه
 خاله أودعه ثم. ألخواله غالمها وتركت (3) أمه، تزوجت أن بعد خاله الولد رعى. هـ 1282 عام
 العسكري  القائد ابنة من الثانية مرتين تزوج.عائلته صديق( خان كاظم تومان) الجنرال أسرة لدى

 (4) . هـ 1337 عام العهد ولي له وأنجبت ميربنج، خان تيمور

 عمله 

 كذلك جده وكان عقيد، رتبة إلى وصل قد أبوه وكان الجندية، امتهنت أسرة إلى بهلوي  رضا يعود
 قائدا أصبح ثم اإليراني بالجيش بدايته في شاه رضا عمل (5) .هراة  على الحملة في وقتل ضابطاً 

( الدفاع) الحربية وزارة رأس على وهو م 1921 سنة قام. القاجارية الدولة عهد في القوزاق للواء
 بخلع قام أن بعد. الوزراء رئيس منصب م 1925-1923 سنوات بين ما تولى. الحكومة بحل
 ينتخبه أن على( الوطني المجلس) البرلمان أجبر ثم م، 1925 سنة القاجاريين الشاهات آخر
 (6).البالد على شاهاً 

                                                           
 منشورة،كلية غير ماجستير م،رسالة1925 -1904ايران في المعارضة الجوراني،حركات زاير عبد حسين ((1

 .79 ،ص2009المستنصرية، التربية األساسية،الجامعة
 ،1ج المصرية، -األنجلو مكتبة عليها، مفترى إسالمية دولة العثمانية الدولة الشناوي، محمد العزيز عبد ((2

 .245ص ،1994 القاهرة،

 . 79ص ، السابق المصدر ، محمد صابر فوزية )3(

 ، البصرة ، العربي الخليج دراسات مركز ، االولى العالمية الحرب سنوات في ايران ، شويل خلف فوزي )4(

1985 . 
 . 71ص ، 1954 ، بيروت ، واالستقالل الوطني التحرر معركة في ايران ، سليمان ميشال )5(
 ص. اإلسالمي المكتب. وأفغانستان إيران المعاصر، التاريخ. اإلسالمي التاريخ(. هـ 1416) شاكر محمود ((6

28 – 30. 
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 بعملية يقوم أن من مكنه الذي الشيء الجيش، قيادات وسط قوي  بدعم يتمتع بهلوي  رضا كان
 بالشمولية حكمه تميز .الشعبية المعارضة رغم( تركيا في) الكمالية الطريقة على إصالحات

 أصدر عندما خصوصاً  ،(الدين رجال) الشيعية المرجعيات مع دائم صراع في كان(. الدكتاتورية)
 وصل حتى وشعبي، ديني غضب وسط العام، المجال في الحجاب لوجود مناهضة توجيهات

 (1).مشهد مدينة في الغربي الزي  لفرض مناهضة سلمية مظاهرة على النار إطالق إلى األمر

 مبالتعلي تعلق ما ومنها النقل، ووسائل بالطرق  تعلق ما منها عديدة، تحديثية بمشروعات قام
 م 1934 سنة قام .أوروبا في العلوم لدراسة اإليرانيين الطالب وابتعاثه طهران، جامعة كتأسيسه
 التي ليماألقا كل بضم قام أن بعد اآلريين بالد أي" إيران"بـ" فارس" القديم البالد اسم باستبدال

 .الجديدة اإليرانية الدولة إلى ولرستان وبلوشستان عربستان مثل ذاتي بحكم تتمتع كانت

 تسبب الثانية، العالمية الحرب أثناء هتلر أدولف األلماني الرئيس مع تعاطفاً  بهلوي  رضا أبدى
 إلى نفي ثم م 1941 سنة عزلوه ثم إيران وغزو والسوفياتية البريطانية القوات تدخل في موقفه

 يقول .جوهانسبرغ في أفريقيا جنوب إلى ثم موريشيوس جزيرة إلى ومنها الهند، في مومباي
 في شاه رضا أن" القوة على نزاع أثر القتلى" كتابه في بهنود مسعود اإليراني والباحث الكاتب

 في كثيرة اراضي يملك كان كذلك البريطانية البنوك في دوالر مليون  200 يملك كان عزله حين
 الثروة هذه تحولت ثم بإسمة مسجلة قرية 7,000 كانت حيث الشمالية المنطقة في خاصة إيران

 (2).بهلوي  مؤسسة إلى وبعدها ابنه إلى

 سنة حتى والروسية البريطانية الوصاية تحت( م1979-1919) بهلوي  رضا محمد ابنه حكم
  .عام بشكل الغرب ومن الخارجية سياسته في المتحدة الواليات من بالتقرب قام (3).م 1946

                                                           
 .535القوة، على نزاع أثر القتلى مسعود بهنود، ((1
 الدراسات مركز ، بهلوي شاه رضا عهد في ايران ، الجواري زيدان محمد واسعد العمر صالح جهاد ((2

 . 7ص ، 1990 ، البصرة ، االيرانية
 دراسات مركز ، 1941-1917 السوفيتية االيرانية العالقات ، العمر صالح جهاد.  د و عودة سلطان عودة ((3

 وحالت جوهانسبرغ في أفريقيا بجنوب 1944 يوليو 26 في توفي . 4ص ، 1990 ، البصرة ، العربي الخليج
 بين كانت التى المصاهرة لعالقة ،ونظرا   إيران فى جثمانه ودفن نقل دون إيران فى السياسية اإلضطرابات

 1944 أكتوبر 28 فى الرفاعي بمسجد دفن حيث القاهرة إلى بهلوى رضا جثمان نقل تم فقد وإيران مصر ملكى
 االميرة من بهلوي رضا محمد الشاه طالق أثر 1948 عام ومصر ايران بين وقع الذي الخالف بعد انه اال

 له أقام حيث إيران إلى والده رفات لنقل 1950 عام مصر إلى ملكية بعثة الشاه أرسل األول فؤاد بنت فوزية
 .1979 سنة اإليرانية الثورة قيام بعد الضريح هدم تم وقد( رضا الشاه ضريح) الري مدينة فى ضريح
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 -:المبحث الثاني

 1919 العالقات االيرانية والبريطانية معاهدة رضال المازندراني 

 اهدةمع توقيع بعد وذلك ايران من قواتها سحب 1917 عام ثورة قيام بعد السوفيتية الحكومة دأتب
 محل فورا البريطانية القوات وحلت 1918 عام آذار/مارس 23 في االلمان مع للهدنة بريست
 .المنسحبة الروسية القوات

 السوفيتية الحكومة بين بدأت التي المفاوضات بقطع لالنكليز الموالية االيرانية الحكومة وقامت
 عالقات اقامة الى الرامية الجهود بذل في استمرت السوفيتية الحكومة لكن. االيراني والسفير
 االيرانية القيادة رفضت. طهران الى دبلوماسية بعثة 1918 عام واوفدت ايران مع مباشرة

. 1917 عام ديسمبر في الجديدة السوفيتية بالحكومة اعترفت انها رغم البعثة بتلك االعتراف
 اعفته السوفيتية السلطة ان رغم السابق القيصر يمثل مبعوث مع االتصاالت على تحافظ وبقيت

 بهجوم انتهت السوفيت المبعوثين ضد تحريضية حملة االيرانية الصحافة وشنت. منصبه من
 االيرانية الحكومة تتخذ ولم. البعثة على ايضا بريطانيين ضباطا ضم الذي االبيض الحرس فريق

 السلطات الى وتسليمهم منتسبيها واعتقال البعثة مبنى نهب وتم. البعثة لحماية خطوات اية
 (1) .الهند الى المعتقلين ارسلت التي البريطانية

 شهدتو . السوفيتية الدولة ضد الحربية العمليات منها انطلقت بريطانية قاعدة إلى إيران وتحولت
 والجنرال باكو نحو دينسترفيل للجنرال العسكريتين الحملتين اطالق 1918 عام صيف في ايران

 .تركمنستان نحو موليسون 

 مدينة شيء كل وقبل كلها الروسية القوقاز جنوب منطقة الحتالل يخططون  البريطانيون  وكان
 ايران من ودينيكين كولتشاك جيشي يزودون  كانوا انهم كما. االيرانية االراضي من انطالقا باكو
 على االحمر للجيش االولى االنتصارات وأدت. الروسية غوريف ومدينة قزوين بحر طريق عن

 وحدات اخترقت ان بعد وخاصة الوسطى آسيا في االجانب الغزاة  وضع تعقيد الى كولتشاك

                                                           
 السوفيتي االتحاد بين واالجتماعية السياسية للعالقات علمي تاريخي عرض عاما   اربعون ، سبكتور ايفار ((1

 .123، ص1961 ،1ط ، بيروت ،1956 – 1917 االوسط الشرق وبلدان
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 تركمانستان على للثورة المضادة القوات فرضته حصارا 1918 عام ديسمبر في االحمر الجيش
 (1) .نفسه للعام الثاني كانون /يناير 22 في السوفيتية الجمهورية قوات الى وانضمت

.  ايران وشعب حكومة الى دعوة 1919 عام تموز/يونيو 26 في السوفيتية الحكومة وجهت
 تقوم مبادئ 1918 عام الثاني كانون /يناير 14 في المؤرخة السوفيتية الحكومة مذكرة وتضمنت

 كافة اللغاء استعدادها عن السوفيتية الحكومة اعربت كما.  ايران تجاه السوفيتية السياسة عليها
 تلك فيها بما ايرانية االيرادات على سيطرة اية عن والتخلي القيصرية للحكومة االيرانية الديون 
 لمالحة حرا قزوين بحر السوفيتية الحكومة واعلنت والبريد والتلغراف الجمركية الرسوم عن الناتجة
 (2) .االيرانية السفن

. مجانا االيراني الشعب الى الروسي االعتماد مصرف ممتلكات تسليم السوفيتية الحكومة اعلنت
 ريدالب وخطوط أنزلي ميناء في المرفأ ومنشآت الحديدية والسكك المعبدة الطرق  مجانا سلمت كما

 يتقاضى ان بشرط االيراني الشعب الى ايران في القيصرية روسيا قبل من المبنية والتلغراف
. الروس المواطنين امتيازات كافة الغاء وجرى . مكافآت المؤسسات تلك في والموظفون  العمال
 .االيرانية المسلحة القوات وتشكيل تنظيم في التدخل عن روسيا وتخلت

 الحكومة مذكرة على تردا لم معها المتواطئة االيرانية والحكومة البريطانية االحتالل سلطة لكن
 ايفان برئاسة جديدة دبلوماسية بعثة بايفاد 1919 عام صيف السوفيتية الحكومة قامت. السوفيتية

 من بامر وذلك ايران، الى وصولها بمجرد اعتقالها تم البعثة لكن. ايران الى كولوميتسيف
 السلطة من وبتحريض ايرانيين عسكريين بمشاركة االبيض الحرس ضباط وقام. البريطانيين
 اذ السوفيتية البعثة الغاء في االحتالل سلطة واسرعت. كولوميتسيف البعثة رئيس بقتل البريطانية

 وتم. معها جديدة اتفاقية عقد حول االيرانية الحكومة مع السرية المحادثات انذاك اختتمت انها
 بحق المعاهدة وقضت.  1919 عام آب/اغسطس 9 في االيرانية- البريطانية المعاهدة توقيع

 كما. االيراني الجيش في بريطانيين وضباط الحكومة في لهم مستشارين تعيين في البريطانيين
 من ايرادات عن عبارة كان معين، عربون  مقابل بريطانيا قرضا ايران بمنح المعاهدة قضت

                                                           
 جامعة – االداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ، العالميتين الحربين بين ايران:  محمد صابر فوزية ((1

 .73ص ، 1986 ، البصرة

 . 855ص ، 1989 ، القاهرة ، االسالم بعد ايران تاريخ ، منصور الدين عالء محمد )2(
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 ذلك ودل. الجمركية الرسوم في النظر اعادة على االيرانية الحكومة وموافقة االيرانية الجمارك
 .بريطانية ومحمية مستعمرة الى ايران تحويل على المجحفة المعاهدة شروط من وغيره

. معها معاهدة توقيع ايران على 1919 عام عام اغسطس 28 في السوفيتية السلطات عرضت
 باكو وشهدت. الوسطى وآسيا القوقاز جنوب منطقة من االجانب الغزاة  طرد االقتراح ورافق

 الجيش وحدات واقتربت.  السوفيتية اذربيجان جمهورية اعالن 1920 عام ابريل 28 عام المحررة
 البرية قواتهم بسحب 1920 عام مايو في البريطانيون  المحتلون  وقام. ايران حدود من االحمر

 االيراني انزلي ميناء الى المنطقة من الروسي االبيض الحرس وحدات من تبقى وما والبحرية
 (1) .السوفيتية روسيا ضد جديد هجوم النطالق قاعدة انشاء المخطط من كان حيث

 وأرغم االيراني انزلي ميناء في بحري  بانزال االحمر الجيش قام 1920 عام مايو 18 في
 الميناء، عن والجالء روسيا الى عليها استولوا التي الممتلكات واعادة االستسالم على البريطانيين

 االيرانية الحكومة وجهت. سريع بشكل البريطانية االمبراطورية سمعة تدهور الى ادى الذي االمر
 بعثتين ايفاد على موافقة انها فيها جاء السوفيتية الحكومة الى مذكرة 1920 عام مايو 20 في
 السوفيتية الحكومة وردت. السوفيتية السلطات مع مفاوضات الجراء وموسكو باكو من كل الى
 في حتى تتراجع لم انها واعلنت. المفاوضات في للبدء مستعدة انها معلنة المذكرة على فورا

 تقدم دون  للحيلولة جهودا بذلوا البريطانيين لكن. السابقة اقتراحاتها عن الجديدة الظروف
 و باكو الى بعثتين ايران ارسال دون  حال ما وهو. وايران السوفيتية الدولة بين المحادثات

 (2).موسكو

 اليران يرااخ انذارا مرتين قدموا انهم كما. ايرانيتين حكومتين باسقاط البريطانيون  الممثلون  وقام 
 لمطافا نهاية في استقبلت موسكو لكن. المجلس في االيرانية البريطانية المعاهدة بابرام مطالبين

 اتالمفاوض الجراء 1920 عام نوفمبر شهر روسيا الى وصل العادة فوق  استثنائيا ايرانيا سفيرا
 .المعاهدة عقد حول

                                                           

 .117ص ، 1985 ، بغداد ، والمعاصر الحديث ايران تاريخ في دراسات ، احمد مظهر كمال )1(
 دراسات مركز ، 1941-1917 السوفيتية االيرانية العالقات ، العمر صالح جهاد.  د و عودة سلطان عودة ((2

 . 4ص ، 1990 ، البصرة ، العربي الخليج
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 لواء وقائد مستقبال ايران شاه خان رضا ولعب. الحكومة على انقالبا قليل بعد طهران وشهدت
 21 االنقالب واوصل. تدبيره في كبيرا دورا منه بطلب القيصرية الحكومة شكلته الذي القوزاق
 يتيةالسوف المعاهدة توقيع وتم. ايران في الحكم الى الدين ضياء السيد حكومة 1921 عام فبراير

 هاان نفسه اليوم في االيرانية الحكومة وأعلنت. 1921 فبرايرعام 26 يوم موسكو في االيرانية
 .البرامها المجلس الى االيرانية البريطانية المعاهدة تقديم ترفض

(  أخرى  ودول وروسيا فرنسا و بريطانيا)  األولى العالمية الحرب نشبت الظروف هذه ظل في
 ودول النمسا ـ المجر إمبراطورية و العثمانية الدولة و ألمانيا) الوسط دول ضد بالحلفاء وسموا
 دول مع متعاطفين كانوا االيرانيين معظم ان اال الحياد على وقفت ايران أن ورغم( ..  أخرى 

 ايران من مهمة أجزاء العثمانيون  فاخترق ..  للحرب ساحة ايران وكانت ، الحلفاء ضد ، الوسط
 الى ووصلوا استعادوها الروس ان اال( كرمانشاه) مثل الروسية الحماية تحت محسوبة كانت

 (1).. العراق في وخانقين راوندوز

 أقلق الذي األمر ، الحلفاء ضد واألفغان االيرانيين تحريض في األلمان الحرب وكالء نشط
 انالبرلم الى ليصل المتعاطفين حشد في األلمان نجح ذلك ومع.. الهند على خوفهم من اإلنجليز
 .. بعد فيما االنجليز أمور عقد الذي األمر ، المقاعد أغلب في الديمقراطي الحزب االيراني

 أمور تعقيد و البلشفية الثورة حدوث بعد خصوصا..  مناطق عدة في متمردة حكومات تشكلت
 و الشيوعي التمدد لهواجس مبعثا ، بالحرب الحليفة روسيا أصبحت اذ ، البريطانية الرؤيا

 (2).. بكامله ايران على نفوذها بسطت و روسيا ضع و بريطانيا فاستغلت ، البلشفي

 طرف حضور اإلنجليز رفض ، األولى العالمية الحرب عقب بباريس السالم مؤتمر افتتح عندما
 فرادلالن نوايا تضمر كانت بريطانيا أن والحقيقة ، بالحرب طرفا ليست ايران أن بحجة ، ايراني
 شبح وجه في( ..  العراق)  الجديدة مستعمرتها و الهند في ممتلكاتها بين حاجزا لجعلها بايران
 .أهميته برزت التي السائل ذلك ، نفط من والعراق هي تحوي  لما اضافة ، الجدد السوفييت خطر

                                                           
”  مجلة ، المصلحة ومسلك العقيدة منطق بين العربي الخليج في السوفيتية السياسة ، صالح محمد غانم ((1

 . 34ص ، 1990 ، اب ، الثامن العدد ،”  السياسية العلوم

 ، 19ص شاه، رضا عهد في الخارجية ايران سياسة ، الرحمن عبد محمد كامل محمد )2(
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 بين بالغة بسرية عقدت والتي 1919 آب9 معاهدة خالل من ايران تجاه خططهم اإلنجليز ترجم
 ( الدولة وثوق )  ايران وزراء رئيس وبين ، ايران في لبريطانيا سفيرا وكان( كوكس بيرسي) 

 و ايران متقد أجل من البريطانية المعاهدة اتفاقية)  االتفاقية وسميت..  لإلنجليز بميوله المعروف
 (  رفاهها

 راناي تتحمل ، إداريين و عسكريين بمستشارين ايران بتزويد بريطانيا قيام على االتفاقية نصت
 اءبانش الحق بريطانيا اعطاء هذا ويعني ، المواصالت نظام بريطانيا تحسن ان على..  نفقاتهم

 قفتو  مقابل ، البريطاني الجيش بنفقات مطالبتها عن بريطانيا وتتخلى ، واستثمارها حديد سكك
 ! الحرب عن نجمت التي التدمير بكلف المطالبة عن ايران

 كل واعترضت ، الوزراء رئيس(  الدولة وثوق )  عزل وتم ، المعاهدة تلك على البرلمان يوافق لم
 مناطق عدة قامت و..  المعاهدة تلك على روسيا و فرنسا و األمريكية المتحدة الواليات من

 (1).. أذربيجان مثل بها جمهوري  نظام اعالن و باالنفصال

 الباالنق تولى من حين في( المازندراني خان رضا)  العقيد قاده عسكري  انقالب الى قاد هذا كل
 لك اعتقال وجرى ..  لبريطانيا بمواالته المعروف( الطابطبائي الدين ضياء)  كان معه السياسي
 .. العرفية األحكام وأعلنت.  مهمين رجال من لبريطانيا المعادين

 ، للجيش قائدا(  خان رضا)  عين والذي( الطابطبائي)  حكومة طمأنت الذي الوقت وفي
 تتهم و الخراب و الفساد تنتقد الحكومة بيانات كانت ، ومضمونة محمية مصالحها بأن بريطانيا
 نيسان في ذلك وكان ، م 1919 اتفاقية ألغت و ذلك من أكثر ذهبت بل ال ، بها بريطانيا
 و الشهر نفس في(  الطابطبائي)  حكومة أسقط حتى يتقدم(  خان رضا)  لبث وما ، 1921

 (2). السنة نفس

                                                           

 288ص ، 1985 ، البصرة ، العربي الخليج دراسات مركز ، عامة دراسة ايران ، مغلي ابو وصفي محمد )1(

. 
 . 21ص ، المصدر السابق ، الرحمن عبد محمد كامل محمد ((2
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 اال يعد ولم فلسطين الى ذهب حيث ، البالد خارج ، الطابطبائي أقصى الذي خان رضا استطاع
..  إليران منقذ كأنه ويتصرف ، سريعة خطوات يتقدم ان استطاع.  شاه رضا نظام سقوط بعد

 ..  أشهر ستة كل وزارة بمعدل مرات خمس الوزارات تغيرت الطابطبائي إقصاء ومنذ

 أمي جندي أنه أساس على ازدراء نظرة(  خان رضا)  الى تنظر كانت السياسية النخب أن رغم
 احتفظ و للوزراء رئيسا أصبح حتى ، فشيئا شيئا السلطة نحو يزحف أن استطاع فقد..  قديم

 . ايران داخل القوة أذرع كل و الدفاع بوزارة

 بالكردي هزيمة ألحق و( كيالن) و(  أذربيجان)  في المحلية الحكومات وإنهاء قمع في نجح وقد
 ايران أنحاء مختلف في الثائرة القبائل لقمع حمالت ووجه.  1922 عام(  سمكو آغا اسماعيل) 

 في األحواز في خزعل الشيخ حكم أنهى كما( ..  اللر و البختياري ) الجنوب قبائل وهزم.. 
  (1). م 1925 نيسان

 ذأخ و..  م1930 عام مات أن الى بفرنسا بقي حيث أوروبا الى السفر على أحمد الشاه أجبر ثم
 العهد رجال معظم ايران من وانهزم..  الدولة بشؤون  التدخل عدم على العهد ولي من تعهدا

 ..  المهمين القاجاري 

 م31/10/1925 جلسة وفي..  هو يريده من بها نجح عجل على للبرلمان انتخابية دورة عقد و
 رضا)  الوزراء لرئيس البالد حكم أمر أسند و..  القاجارية األسرة حكم النواب مجلس خلع ،

 إلمبراطورية القديمة اللغة الكلمة هذه تعني حيث(  بهلوي )  بلقب يلقب أن أحب الذي( خان
 في توج الذي(  بهلوي  خان رضا)  الى العرش البرلمان أسند شهرين بعد ثم( .. ساسان)

 (2).. ايران في القاجاري  العهد بذلك لينتهي م25/4/1926

 

 

 

                                                           
 . 288ص ، عامة دراسة ايران ، مغلي ابو وصفي محمد( (1
 .117ص ، المصدر السابق ، احمد مظهر كمال )2(
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 -:المبحث الثالث
 1921االسباب المباشرة للقيام انقالب الحوت 

 آب اتفاقية لصالح للتصويت والبرلمان الشعب اقناع في المتعاقبة االيرانية الحكومات لفشل نظرا
 االقاليم عموم في حل الذي واالضطراب السياسية االحداث معالجة في وتخبطها ،1919

 المستقبلية، مشاريعها تمرير على قدرتها وعدم االيرانية الدولة بضعف البريطانيون  أقتنع االيرانية،
 ثقة ونيل البالد، في الحكم دفة ادارة على قادرة قوية سياسية قيادة ايجاد في يفكرون  آخذوا لذا

 عن االيرانية، البريطانية العالقات تدعيم بأهمية مواطنيها آقناع ذاته الوقت في تستطيع شعبها،
 ضد عسكري  بانقالب للقيام خارجية بقوى  مدعومة- ايرانية سياسية -عسكرية جبهة تكوين طريق

 (1).طهران في المركزية الحكومة

 واالقتصادية السياسية االوضاع فكانت احداث، هكذا مثل لتلقي مستعدا االيراني المجتمع كان
 القبائل زعامات بها تقوم التي المسلحة بالعمليات متمثلة مضطربة االمنية والحالة متدهورة للبالد

 الوزراء رئيس بيان يظهره ما وهذا دحرها، على الحكومة قدرة وعدم واالخر الحين بين االيرانية
 باألزمات البالد فيه تغرق  الذي الوقت في“ فيه جاء حيث م،1921 شباط 20 يوم اعظم سبهدار

 وارباك العامة والمعيشية التجارية االمور وتدهور البالد وتمزق  السياسية والتبدالت االقتصادية
.. …والفكرية المعيشية الناحية من النظام عن االوضاع وخروج االمن واضطراب االدارية الشؤون 

 عبث الى للبالد الشمالية والسواحل الحدودية المناطق وأغلى أجمل فيه تتعرض الذي الوقت في
 االمن وإضاعة والتدمير بالسلب وتقوم الفوضى فتنشر الخاصة، المصلحة تحركها التي المجاميع

 (2).…”واالستقرار

 السيما ذلك، لتقبل مواتية االرضية وكانت االنقالب حدوث قبيل مضطربا كان االيراني فالمجتمع
 من كافة الحياة مجاالت في والتقدم واالستقرار األمن من قدر بتحقيق يطالبون  بدأوا االيرانيين ان

 اصالح تمنع ان باخر او بشكل تحاول كانت التي بريطانيا السيما االجنبية الدول تدخل دون 

                                                           
 . 21ص ، المصدر السابق ، الرحمن عبد محمد كامل محمد ((1
 ماجستير رسالة ، 1925 – 1909 شاه احمد عهد في الخارجية ايران سياسة ، الجواري زيدان محمد اسعد ((2

 .84،ص1997 ، بغداد جامعة- االداب كلية ، منشورة غير
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 يتسنى لكي البالد، في لسياستها المعارضة القوى  وأبعاد االيراني، المجتمع داخل العامة الشؤون 
 على المنشود باالنقالب القيام عبر م،1919 آب اتفاقية مضمون  تطبيق ذلك خالل من لها

 .ايران في الحاصل االضطراب لمواجهة الوحيد السبيل انه أساس

 وكان قبائلها ورؤساء المحليون  حكامها منها كل في يتحكم عدة واليات عن عبارة ايران كانت فقد
 حيث المجاروة والدول القبائل من انفسهم لحماية المركزية، الحكومة لسلطة تابعين منهم عدد

 والسالح بالرجال االيرانية السلطات يمدون  المحليين الحكام بعض وكان القبلية، الحروب
 الخزينة مشكلة هنالك وكانت المحلية، حكوماتهم عن دفاعا حروبها بعض في ويشاركون 

 والحركات المتجانس، وغير المشتت الجيش ومعضلة الدائنين، عدد تزايد مع الخاوية المركزية
 البريطانيين مع التعاون  االيرانية السياسية بالنخبة دفع ذلك كل البالد، اطراف في واالنتفاضات

 حكومة تهيئة في يرغب كان شاه احمد حتى بل“. كافة البالد لمشكالت حل اليجاد التفكير الى
 (1).”ايران في ودعاتها المشروطة أزمة تداعيات مواجهة على قادرة ايرانية

 الخارجية مع التعاون  الى االيرانية والعسكرية السياسية الطبقة أعضاء بعض دفع ما وهذا
 .”بريطانيا هو الجديد الحديدي ذراعها يكون  قوية فارسية“ دولة لبناء البريطانية

 وكرهه العسكرية، المناصب سلم في المتسارع وصعوده خان رضا عن غافلة بريطانيا تكن لم
 وجعله جانبهم الى كسبه حاولوا لذا نحوه، البريطانيين اهتمام جذبت التي الصفة تلك للشيوعيين

 صالته توثيق الى خان رضا سعى جهته من. المقبلة المرحلة خالل ايران في لهم الرابحة الورقة
 القوات دخول بعد ايران شمال من بريطانيا انسحاب آثر فعلى. البريطانيين الضباط كبار مع

 العامة القيادة منصب في ايرونسايد ادموند الجنرال عينه م،1920 آيار في آنزلي ميناء الروسية
 (2).القوزاق لفرقة

 فهي وتنفيذه قيادته ثم ومن لالنقالب التمهيد في مهماً  دوراً  لعبت التي الثانية الشخصية اما
 في التقريبي التغير دعاة من عد   الذي الطباطبائي، الدين ضياء الصحفي السياسي شخصية

 بريطانيا وخصوصاً  الغرب بدول والثقافية والعسكرية السياسية ايران صالت لتوثيق والدعوة ايران،
                                                           

 بيروت، ، الحسيني مصطفى:  ترجمة ، االوسط للشرق الحديث االقتصادي التاريخ الى مدخل ، هرشالغ )1(

 .183ص ، 1973

 . 73ص ، والمعاصر الحديث ايران تاريخ في دراسات ، احمد مظهر كمال )2(
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 اتهامه الى الدولة رجاالت من بالعديد دفعت درجة الى معها وثيق اتصال على اصبح التي
 الدعم أوصله حتى  البريطانية السفارة من ومخصصات رواتب يتلقى وانه لبريطانيا بالعمالة

 بمدة االنقالب قبيل طهران في والمشروطة الجندرمة قوات على االشراف مركز الى البريطاني
 .وجيزة

 لالعداد الالزمة االجراءات اتخاذ على تساعده عسكرية قوة الى حاجة له الدين ضياء كان لقد
 رأسهم وعلى القوزاق قادة من وعدد البريطانيين استشارة بفضل له توفرت وقد االنقالب، لخطة
 وحلفاؤه خان رضا من َكل وجد فقد ،”المهم القرار بهذا“ للقيام استعدادهم ابدوا الذين خان رضا

 البريطانيين مع عالقاتها بحكم القادرة السياسية الشخصية الدين، ضياء شخص في العسكريون 
 (1).المقبل العسكري  االنقالب نجاح ضمان على

 قومي ان إمكانية تتيح لم آنذاك، ايران بها تمر كانت التي الظروف بأن يعتقدون  العسكريون  كان
 كتحري في ودورها مرتكزاتها لها خارجية قوة على االعتماد دون  من باالنقالب بمفردهم هؤالء

 النقالبا قادة ان ذلك، على يدل ومما بريطانيا، القوة هذه كانت وبالتأكيد السياسية ايران احداث
 فرقة اركان على وزعت واموال بريطانية وذخيرة مالبس على االنقالب عشية حصلوا قد كانوا

 20،000 يقارب ما وحدة خان رضا تسلم  وقد تومان 100،000 قيمتها بلغت وقادتها القوزاق
 .تومان

 Grand()أوتيل َكراند) فندق في ايرونسايد وادموند خان رضا اجتمع م1921 شباط 12 يوم وفي
Hotel  )يوم وفي   ايران على سيطرة بدون  العمل في يده اطالق ينوي  انه فأبلغه قزوين في 

 فتقرر الحكومية، المناصب توزيع على واتفقا قزوين في االنقالب قائدا اجتمع م1921 شباط 13
 يوم وفي. للقوزاق العام القائد منصب يتولى خان ورضا للوزراء، رئيسا الدين ضياء يصبح ان

 سفره وقبل  العراق في مهمة الى ايرونسايد البريطانية الحكومة  استدعت م1921 شباط 14
 من االستفادة ضرورة على االخير وحث شاه، احمد التقى حيث الملكي القصر الى توجه

  (2).خان رضا يمتلكها التي المؤهالت

                                                           
 .184ص ، السابق المصدر ، هرشالغ  ((1
 20ص ، 1973 ، القاهرة ، العشرين القرن في السياسي ايران تاريخ ، فهمي العزيز عبد السالم عبد ((2
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 بين ما تعدادها والبالغ قزوين من القوزاق قوات تحركت م1921 شباط 18 يوم فجر وفي
 تقريبامزودة رجل بمائة قدروا الجندرمة قوات من قليل غير عدد بينها من مقاتل 2500-3000
 التي َكرج مدينة الى شباط 19 في فوصلت طهران الى رشاشًامتوجه مدفعا 18 و مدافع بثمانية

 العاصمة صوب القوة هذه اتجهت شباط 19 يوم صباح وفي. العاصمة غرب عن ميال 30 تبعد
 المراكز ليشغلوا جندي االف ثالثة باستقدام البريطانية العسكرية القيادة فيه بدأت الذي الوقت في

 القوزاقي الفرسان من فصيل توجه طهران نحو الزحف مسيرة وضمن القوزاق من اخليت التي
 تدابير اتخاذ وبعد مشهد، -شهريار -قم طريق لتأمين( احمدي امير( )خان آقا احمد) بقيادة

 ومنها آباد شاه منطقة في االنقالب قادة اجتماع هو التالية الخطوة كانت العسكري  التحوط
 (1).العاصمة الى ثم آباد مهر منطقة الى يتوجهون 

 قاده الذي العسكري  التحرك عن أنباء وصلت طهران الى طريقها في القوزاق قوات كانت وبينما
 سردار القوزاق قوات رئيس الى أوامر بتوجيه بالشاه دفع مما وحكومته، الشاه علم الى خان رضا

 الذين القوزاق افراد الى أوامره همايون  يصدر وان طهران، الى قوزاقي 500 يتوجه بان همايون 
 لم المحاوالت تلك ان غير قزوين، في مقرهم الى يعودوا بأن العاصمة، باتجاه الزحف في شاركوا

 سردار فاضطر طهران، في المركزية الحكومة السقاط قدما السعي من خان رضا منع في تفلح
 خان رضا لمقابلة آباد شاه منطقة الى بنفسه يذهب ان م1921 شباط 20 صبيحة همايون 
 آقا احمد مع بالتفاوض واكتفى خان رضا لقاء في يفلح لم انه غير رأيه، عن بالعدول إلقناعه

 (2).طهران نحو الزحف بوقف القاضي همايون  سردار طلب رفض الذي خان

 أهبة على تكون  بأن العاصمة داخل المتواجدة الجندرمة قيادة اعظم سبهدار حكومة وأمرت  
 شباط 20 يوم عصر وفي. القوزاق لتقدم للتصدي الحربية وزارة قيادة تحت ووضعها االستعداد

 صدرا الجلسة وانقضاض المذاكرة وبعد الموقف، لتدارس لقياداتها اجتماعاً  الوزارة عقدت م1921
 ياداتهق وامر الظروف تقتضيها التي التدابير باتخاذ موظفيه الى الالزمة التعليمات الحربية وزير

 .عملياً  تطبيقاً  وتطبيقها العاصمة في العسكري  الحكم قوانين بمراعاة العسكرية

                                                           

 . 16ص ، السابق المصدر ، سليمان ميشال )1(
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 بإقالة أمراً  الشاه أصدر طهران، على للسيطرة قدماً  المضي على االنقالب قادة إصرار وأمام
 محاولة عنه بدال خان رضا وتعيين م1921 شباط 21 ليلة القوزاق رئاسة عن همايون  سردار

 اعظم سبهدار الوزراء  رئيس أصدره بيان خالل من العاصمة، دخول من االنقالبيين لثني منه
 من استقالوا قد كانوا القوزاق ضباط كبار من جماعة ان هو التغيير ذلك سبب أن فيه أعلن

 (1).رئيسهم وبين بينهم الرأي في خالف أثر على مناصبهم

 الشرطة ادارة على وسيطرت م1921 شباط 21 يوم طهران القوزاق قوات دخلت حال، كل وعلى
 اليها اللجوء من المناوئين منع لغرض االجنبية والقنصليات السفارات على الحراسة ووضع

 يمنع لم االجراء ذلك ان غير العسكرية، القوات لمقاومة انطالق محطة واتخاذها فيها والتحصن
 في المركزية الشرطة دائرة بحماية المكلفة الشرطة رجال من أفراد بين المناوشات بعض وقوع من

 عشرة بحوالي قدروا الجانبين بين خسائر وقوع الى أدت القوزاق، عناصر من وعدد العاصمة،
 المؤسسات جميع على السيطرة تمت ثم القوزاق عناصر من قتلى وثالثة  الشرطة رجال من قتلى

 المطابع تعطيل وتم والبريد، البرق  دائرة مثل الحساسة االماكن على عالوة الحكومية واالدارات
 منذ اعظم سبهدار الوزراء رئيس فلجأ ”المدينه في وجود أي للحكومة يعد لم“ حتى الحكومية
 َكلروب، الجنرال الجندرمة قوات قائد أما   البريطانية السفارة مبنى الى لالنقالب االولى الساعات

 (2).مباشرة العاصمة دخولهم بعد االنقالبيين الى انضمامه فأعلن

 بيانه خان رضا واصدر العرفية، االحكام االنقالبيون  أعلن م،1921 شباط 22 يوم صباح وفي
 وهي مواد تسعة من جاء القوزاق، لفرقة رئيسا لالنقالب قائدا بوصفه ذاته، اليوم في االول

 :كاآلتي

 .العسكرية االحكام واطاعة الهدوء الى يجنحوا ان طهران أهالي جميع على

 ساعةال وحتى مساءً  الثامنة الساعة من للتجوال حظرا ويعلن المدينة في العسكرية الحكومة تقام
 .التالي اليوم صباح من السادسة
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 ويعرضونه والنظام باألمن اخالله في يشك من َكل باعتقال والجيش الشرطة عناصر يقوم
 .الشديدة للعقوبات

 وفق على اال للصدور تعود وال جديدة حكومة تشكيل لحين والمنشورات الصحف جميع تغلق
 .لها تمنح أجازات

 في اشخاص ثالثة من اكثر اجتماع ويمنع المختلفة، والمناطق البيوت في التجمعات تمنع
 .العامة االماكن

 .السينما ودور الخمور حوانيت جميع تغلق

 .االرزاق مديرية عدا الحكومية الدوائر جميع تعطل

 .العسكرية المحاكم الى يقدم االوامر على يتمرد من

 .لطهران عسكريا حاكما سياح خان كاظم تعيين

 تنصيب فتم باالنقالب، الشروع قبل عليه اتفق لما تحقيقا علنية بصورة بالعمل خان رضا بدأ ثم
 من العديد باعتقال أمرا شباط 23 يوم وأصدر العسكرية، المؤسسة مناصب رأس على حلفائه

 واحمد الدولة نصرت اعتقال وتم. (1)لتوجهاته مناوئه كانت التي والدينية السياسية الشخصيات
 . ومعاونيهم مرافقيهم من وعدد السلطنة قوام

 وتمت شخصا، 70 الـ يقارب ما الى المعتقلين عدد وصل حتى االعتقاالت استمرت وهكذا
 (2).البريطانية السفارة مع بالتنسيق االعتقاالت

 نزعات واصحاب“ وصحفيين وادبائها ايران مثقفي من عشرات االعتقاالت حملة وشملت
 لقادة يدفعونها ضخمة مالية مبالغ لقاء المعتقلين من العديد سراح أطلق وبالمقابل. ”ديمقراطية
 على يرد بأن واوصاه بالشاه نورمان كامرون  السفير التقى م1921 شباط 22 وفي  االنقالب،

                                                           
 الدولة، ممتاز الدولة، مجد الدولة، قوام الدولة، حشمت الدولة، سهام الدولة، سعد. الدولة عين: ابرزهم  ((1

 سردار الملك يمين الملك، لسان الملك، ممتاز السلطنة، وثوق  السلطنة، مشار السلطنة، نصير السلطنة، محتشم
 .         نظام امير معتضد، سردار رشيد،

 ،1907 – 1794 أيـران تجاه القيصرية لروسيا الخارجية السياسة مالمح ، العاني الحميد عبد المجيد عبد )2(
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 وهو“ ايران من خروجه بأن له مؤكدا ”سالمته وسيضمن ايجابية بردود“ االنقالب قادة مطاليب
 حتى قليال ينتظر ان عليه وأن عائلته بحكومة االطاحة الى يؤدي سوف المزرية الحالة هذه في

 .”االمور تنكشف

 اليوم في تصريحا أصدر إذ االنقالبيين، وبسلطة باالنقالب واعترف االمر لهذا الشاه استجاب
 في الوزارية، لالزمات نهاية وضع بشأن الجيش نظر وجهة مع تام وفاق على انه فيه أعلن ذاته
 خان رضا ساعدت بريطانيا وان ببالدهم يجري  ما وراء البريطانيين تعد الناس عامة كانت حين

 القوات قائد بان اتضح فقد يكن االيراني،ومهما العرش الى للوصول قطعها خطوة َكل في
 ثم القوزاق للواء قائدا يكون  ان على البداية في خان رضا ساعد ايرونسايد ايران في البريطانية

 قوة وهي ايران في الوحيدة الحديثة العسكرية بالقوة التحكم وان باالنقالب، القيام على تشجيعه
 (1).خان رضا شخص وخصوصاً  الجديد الحكم قواعد اساسيات من تعد القوزاق
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 عالمبحث الراب
 1921انقالب الحوت و  ابريطانيرضا المازندراني وموقفه من 

 الوزراء رئيس على انقالب مرداد 28 بانقالب بالفارسية تعرف و 1921 عام إيران انقالب
 المخابرات عناصر قبل من له مخططا و مدبرا االنقالب كان. مصدق محمد ديمقراطيا المنتخب
 .أجاكس/أياكس عملية اسم عليه اطلق و البريطانية و  عام بذلك اعترفت والتي األمريكية

 يضع النقالب مدبراً  يكن ولم حقيقية، مدنية لثورة قائداً  اإليرانية الحكومة إلى مصدق جاء
 إلى يصل أن قبل طويالً  طريقاً  مصدق قطع. العسكرية بزته على واألوسمة والرتب النياشين

 أصفهان عن نائباً  انتخابه إبان والعشرين الرابعة عمر في الطريق بدأ حيث القرار، صنع مركز
 سويسرا إلى ثم ومن للدراسة فرنسا إلى مصدق سافر بعدها. 1906 عام اإليراني البرلمان في

 حكومة في المالية وزير منصب ذلك بعد وشغل الدولي؛ القانون  في الدكتوراه  أطروحة لتقديم
 أعيد بعدها (1).1923 الدولة مشير حكومة في للخارجية وزيرا والحقا 1921 السلطنة قوام أحمد

 صوت بأن والعسكرة للعسكر المعادية ميوله ظهرت أن فكان البرلمان، في نائباً  مصدق انتخاب
 بقيادة السياسي نضوجه مصدق وتوج. 1925 عام إيران على شاها خان رضا انتخاب ضد

 و زراكزاده، أحمد و فاطمي، حسين الدكتور مع سوياً  أسسها التي ملي جبهه أو الوطنية الجبهة
 النفط شركة وتحديدا اإليراني النفط تأميم أهدافها من وكان سنجابي كريم و شاكان، على

 من عشر التاسع يوم مصدق محمد اإليراني الزعيم حكومة على االنقالب وقع.إيرانية-األنجلو
 عام من أغسطس شهر بداية في ومصدق الشاه بين الصراع احتدم أن بعد ،1953 عام أغسطس

 مصدق يعزل األول: قرارين وقع يغادر أن وقبل العراق عبر إيطاليا إلى الشاه فهرب ،1953
 1953 أغسطس من عشر التاسع في زاهدي قام. محله زاهدي هللا فضل الجنرال يعين والثاني
 االستخبارات ضابط روزفلت كرميت قام حين في طهران؛ مدينة وسط مصدق منزل بقصف

 هو سرياً  اسماً  عليه األميركية المركزية المخابرات أطلقت الذي لالنقالب الفعلي والقائد األميركي
 كما. والدولية اإليرانية اإلعالم وسائل في لمصدق" معادية تظاهرات" بإخراج ، أجاكس عملية
 وإطالق الشارع، على بالسيطرة جعفري  شعبان وقتذاك طهران زعران كبير إلى روزفلت أوعز
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 للجبهة التاريخية القيادات اغتيال مع بالتوازي  مصدق؛ هيبة من تحط التي الرخيصة الهتافات
 حوكم. النهار وضح في بالشارع اغتيل الذي فاطمي حسين الدكتور مثل شكلها التي الوطنية
 تتمتع تكن لم أنها كشف في بزركمهر جليل محاميه بعدها استفاض صورية محكمة أمام مصدق

 خفف ثم باإلعدام، مصدق الدكتور على الشاه نظام َحَكمَ . الحيادية شروط من األدنى بالحد
 أحمد قرية في الحياة لمدى جبرية إقامة ثم ومن سنوات؛ لثالث انفرادي سجن إلى الحقاً  الحكم
 .(1)لذكرياته نهبا مصدق الدكتور ليترك إيران شمالي في الواقعة آباد،

 التي ودالحد اتفاقية توقيع بعد المجاالت كافة في كبيرا تطورا التركية اإليرانية العالقات شهدت
 فضالً  ايران داخل في لها مناصرا تيارا تركيا لجانب وأصبح البلدين، بين المشاكل جميع أنهت

 علىا  وفي التقدم من حالة في المتبادلة العالقات جعل تركيا إلى( شاه رضا) زيارة فأن ذلك عن
 يفيةوك االيراني التجاري  النشاط مثل والقضايا االمور مختلف إلى التطرق  فيها وتم مستوياتها،

 ووضع الدولتين بين حديد سكك انشاء موضوع وبحث ،(الترانسيت) التركي الموقع من االستفادة
 واالعمال بالتمارين القيام وكذلك المنطقة في كردي عصيان حصول لمعالجة خاص برنامج

 الشاه لزيارة ردا إليران اتاتورك زيارة عن اخبار الصحف ونشرت البلدين، بين المشتركه العسكرية
 حسني جمال) برئاسة م،1936 االول تشرين في طهران إلى وفدا تركيا وأرسلت تركيا، إلى

 المجال تشمل حينه، في التركية الخارجية وزارة تصريح حسب جديدة، اتفاقية لتوقيع( طراي
 ههذ تثمر ان المؤمل من وكان الكمرك، التجارة، المجرمين، اعادة االقامة، الحدود،: االمني

 اتفاق إلى التوصل وتم المسائل، مختلف في بينهما محددة صيغة إلى التوصل في االتفاقية
 بمراجعة وايران تركيا من كل قامت أثرها وعلى طهران، في م،1937 الثاني كانون  في مشترك
 امدادو  بالتلغراف المتعلقة الثاني كانون  7 في الموقعة االتفاقية منها المختلفة المواضيع بعض

 ،1937 آذار 14 والموقعة المجرمين واعادة الكمركية بالرسوم الخاصة واالتفاقية الهاتف، خط
 الحدودي االمن تخص اتفاقيتان وقعت كما بينهما قضائية اتفاقات هناك كان ذلك عن فضالً 

 .والسياحة والتجارة

                                                           

 الشرق لنشوفسكي، جورج ؛117ص ،1992 البصرة، الحكمة، دار مطبعة مجيد، الزهرة، عبد حسين )1(

 ،1959 بغداد، والتوزيع، والطباعة للنشر الكشاف دار الخياط، جعفر ترجمة العالمية، الشؤون في االوسط
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 في السياسية االوضاع تغيرت االصعدة، جميع في جذرية  سياسية بتطورات تركيا مرت أن بعد
 الدوليين واألمن السلم تهديد نحو فيها تسير االمور وأخذت الماضي، القرن  ثالثينيات في أوروبا
 ايطاليا وانتهجت م،1933 عام المانيا في الحكم إلى النازي  الحزب وصل إذ جديدة، بحرب
 الدول معظم لدى التسلح سباق ظاهرة وبروز البلقان دول وفي المتوسط البحر في توسعية سياسة

 تحالفات اقامة على وشجعت خلقت التهديدات هذه ان. العالمي السلم يهددون  بدأوا الذين االوربية
 حالة خلق البلقان ودول بلغاريا في التوسعية ايطاليا فسياسة‘  وإيران تركيا بين ثنائية اتفاقات أو

 شباط 9 في عنها نتج االخرى، من احداها تقترب البلقان دول جعل مما الدولي، القلق من
 على بينها ما اتفقت( تركيا رومانيا، يوغسالفيا، اليونان،) وهي بلقانية دول اربعة قيام م،1934

 .(1)اثينا معاهدة توقيع

 مفاوضات في ودخلت البلقاني، الحلف خالل من الغربية حدودها تؤمن ان تركيا استطاعت
 رضا) زيارة بعد السيما اكثر يتقاربا لكي ايران مع م،1932 عام الشرقية الحدود لتأمين عديدة

 إلى بينهما العالقات وتطور كثيرا االمر سهلت التي تركيا إلى 1934 حزيران في( بهلوي  شاه
 حكما تركيا جعل على( شاه رضا) عمل فقد العالقات هذه قوة مدى عن وتعبيرا مستوياتها، اعلى

 الدين فخر) المهمة لهذه التركية الحكومة وعينت افغانستان، مع الحدودي خالفها قضية في
 ايجاد من م،1935 الثاني تشرين في تمكن الذي بالدولتين الخاصة الحدودية للجنة رئيسا( لكي
 قبل من تصديقه وتم وافغانستان ايران بين الحدودي الخالف انهى وبذلك الطرفين، يرضي حل

 يعارضان ال السوفيتي واالتحاد بريطانيا أن تركيا رأت وعندما ،1935 عام االيراني المجلس
 تلك وافقت إذ االيطالي، النفوذ تنامي بوجه للوقوف والعراق وايران تركيا بين مشترك تحالف اقامة
 مباحثات وجرت بينهما المشترك الدفاع معاهدة توقيع على م،1935 الثاني تشرين 2 في الدول

 النهاية وفي الثالث الدول خارجية وزراء بين جنيف، في األمم لعصبة العامة الجمعية في مطولة
 هذه بين التام والتفاهم االتفاق حالة وصول وبعد الميثاق، هذا في افغانستان مشاركة ايران طلبت
 طهران في اباد سعد قصر في م،1937 تموز 8 في اباد سعد اتفاق على التوقيع تم الدول

 اعتبارا المفعول سارية واصبحت افغانستان، -العراق -ايران -تركيا بين المشترك الدفاع معاهدة
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 امنت وبهذا جوانبه، جميع في الميثاق هذا واالعالم الصحافة شجعت م،1938 حزيران 25 من
 .البلقاني الميثاق خالل من الغربية حدودها امنت مثلما الشرقية حدودها تركيا

 الدول، من عدد عضويتها في ضمت االوسط الشرق  منطقة في معاهدة اول اباد سعد ميثاق يعد
 وكانت. المنطقة دول من طوعيا جاء الميثاق هذا إلى الدخول وأن االنية، الظروف بفعل تشكل

 وال دفاعي اسلوب له ليس و االوسط الشرق  منطقة في واالستقرار االمن تحقيق منها اهداف له
 واالتحاد بريطانيا واحتلت اهميته الميثاق فقد الثانية العالمية الحرب بداية ومع. عسكريا اتفاقا يعد

 .(1)واهميته دوره الميثاق افقد مما ايران، السوفيتي

 ارادت فقد االوسط، الشرق  دول مع أو البلقان دول مع سواء عالقاتها تطوير إلى تركيا سعت
 حبذت كانت انها من بالرغم المنطقة، في العسكرية التدخالت امام امني دفاعي نظام وخلق ايجاد

 دةع تركيا وقعت ولهذا العسكري، االسلوب استخدام إلى اللجوء دون  الدول بين المشاكل تحل ان
 عام في اليها جيكوسلوفاكيا والحاق بضم المانيا قامت عندما. البلقان دول مع اتفاقات
 جعلت وايطاليا المانيا من لكل التوسعية السياسة ألن المانيا، من كليا تركيا موقف م،تغير1939

 عم تصالحيا اتفاقا تعقد ان إلى تركيا اضطرت االمر هذا وامام وقلق توتر حالة في تركيا من
 عم الحال وكذا  م،1939 ايار 12 في وبريطانيا تركيا بين المفاوضات بدأت إذ الغربية، الدول
 الصادرة الصحف معظم وعلقت ،1939 ايار 23 في التصالحي البيان عن اإلعالن تم فرنسا

 المحور لدو  اما الحسنة، النوايا عن وبريطانيا تركيا العالن والمديح بالرضا السوفيتي االتحاد في
 معاهدة بتوقيع السوفيتي االتحاد قام آخر جانب من االعالن، هذا على افعال ردود ابدت فقد

 السوفيتي االتحاد انضمام توقعت ألنها تركيا أربكت االتفاقية وهذه ألمانيا، وبين بينه اعتداء عدم
 ميةالعال الحرب بدأت غربيتين، دولتين مواجهة في منفردة تركيا أصبحت وبهذا المحور، دول إلى

 رنساوف بريطانيا من كل واعالن 1939 ايلول من االول في بولندا على ألمانيا هجوم بعد الثانية
 .ذاته العام من ايلول 3 في المانيا على الحرب
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 الخامس المبحث
 نتائج انقالب الحوت

 القوزاق فرقة قائد ويدعمه الدين ضياء سيد يقوده عسكري  انقالب نجح ،1921 شباط 21 في
 ةإعاد في رئيسي دور خان لرضا وكان. إيران في السلطة على االستيالء في خان رضا اإليرانية

 غلواست. إيران في االنتفاضات جميع على وقضى الدستور وعّلق. الوطنية والتكاملية االستقالل
 هلويةالب األسرة من شاه أول وتوج. القاجارية المالكة األسرة عواهل آخر شاه أحمد لخلع شعبيته

 (.1926 نيسان 25)

 االقتصادية المجاالت في جذرية تحوالت( 1941-1926) عهده في إيران شهدت: شاه رضا 
 حكم المركزية، الحكومة تعزيز سبيل وفي. صارمة بوليسية لرقابة وخضعت والثقافية واإلدارية

 والنقابات األحزاب إلغاء) السياسيين معارضيه على فقضى استبداديًا، حكماً  إيران شاه رضا
 تطوير على وعمل قويًا، جيشاً  وألف صوريًا، مجلساً ( البرلمان) المجلس من وجعل( والصحافة

 للجنسين، التعليم إلزامية وطبق العام، التعليم نظام وطور إيران، لتصنيع برنامجاً  ووضع الزراعة،
 تحرير على عمل كما. التبشيرية البعثات مدارس وصادر ،1935عام طهران جامعة وأسس
 الخزر بحر تصل حديدية سكة بناء عصره وشهد. المتزمتة الدينية األوساط وحارب المرأة،

 النظام أسس  ووضع الغربي، النمط على العامة اإلدارة تنظيم وأعاد. العربي بالخليج( قزوين)
 االقتصاد تعزيز بهدف( والسكر الشاي) الدولة احتكارات من عدداً  وأنشأ الحديث، القضائي
 .(1)(1935) فارس من بدالً  إيران اسم الدالب بمنح يقضي مرسوماً  وأصدر اإليراني،

. األجنبية للدول وتنازالت امتيازات تمنح التي السابقة االتفاقات جميع ُألغيت ،1928 عام ومنذ
. لها الممنوحة االمتيازات جميع الفارسية ـ اإلنكليزية البترول شركة من سحب ،1932 عام وفي

 إطالق في المختلفة اإلجراءات هذه أسهمت. العائدات من إيران حصة زيادة على منها وحصل

                                                           
 بيروت، ، الحسيني مصطفى:  ترجمة ، االوسط للشرق الحديث االقتصادي التاريخ الى مدخل ، هرشالغ ((1

 .183ص ، 1973
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 األوساط معارضة بعضها أثار حين في. دستورية ملكية دولة وجعلها إيران تحديث سيرورة
 .متباينة ألسباب أنفسهم والفالحين العقارية الملكيات وأصحاب الدينية،

 سرعان لكن نسبيًا، هدوءاً  السوفييتية ـ اإليرانية العالقات شهدت الخارجية، العالقات مجال وفي
 تودة حزب حظر) للشيوعية المناهضة إيران مواقف بسبب الجانبين بين العالقات ساءت ما

 هتلريةال وألمانية إيران بين التقارب إثر( للمحاكمة وتقديمهم قادته واعتقال 1931 عام الشيوعي
 يرانإ األلمانية الشركات زودت فقد الخارجية، إيران مبادالت في األول المركز تحتل أخذت التي

 عدد بلغ ،1941 عام وفي. إيران في التصنيع لبرنامج الالزمة واآلالت الثقيلة التجهيزات بمعظم
 .شخص2000 إيران في األلمان والتقنيين الخبراء

 عقد في ذلك وتجلى األوسط الشرق  بلدان مع ودية عالقات شاه رضا عهد في إيران أقامت كما
 اعالقاته إيران ووثقت. المشترك للدفاع( 1937) والعراق وتركية أفغانستان مع آباد سعد حلف

 .فاروق  الملك شقيقة فوزية األميرة رضا محمد األمير آنذاك العهد ولي بزواج مصر مع

 االتحاد ىعل األلماني الهجوم إثر وعلى. حيادها إيران أعلنت الثانية، العالمية الحرب اندالع بعد
 إيران ةالسوفييتي ـ البريطانية القوات اجتاحت األلمان، الخبراء طرد الشاه رفض وأمام السوفييتي

 .رضا محمد العهد لولي العرش عن النزول على شاه رضا وأجبرت( 1941 آب 25)

 إلى( البرلمان) المجلس وعاد بالدستور، العمل أعاد السلطة بهلوي  شاه رضا محمد تولي بعد
 .(1)حريتها الصحافة إلى وأُعيدت السياسيين، المعتقلين عن وأفرج االجتماع،

 .السوفييتي واالتحاد إنكلترة مع تحالف معاهدة إيران وقعت ،1942 الثاني كانون  وفي

 البريطاني االحتالل عن نجم وما المعيشة، بغالء تمثلت إيران في جسيمة الحرب نتائج وكانت
 قيام السوفييت سّهل فقد. إيران في نفوذه لزيادة منهما كل وسعي صعوبات، من والسوفييتي

( الجماهير) تودة حزب مع وتعاونوا وكردستان أذربيجان في قضيتهم تؤيد سياسية أحزاب
 لوعم. استقاللهما وإعالن اإلقليمين هذين في المركزية بالحكومة لإلطاحة اإليراني الشيوعي
 .اإليرانية ـ اإلنكليزية الزيت شركة نفوذ زيادة على اإلنكليز
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 الخاتمة:
 جميع في عالقاتهما لتطوير وتركيا إيران على التأثير في مهما دورا الدولية المؤثرات أدت

 الدولة على القضاء في األولى العالمية الحرب وبعد أثناء الدولي المؤثر وأسهم الجوانب،
 ةالتركي الدولة العثمانية الدولة أشالء على ليؤسس التركي القومي النضال وجاء العثمانية،
 ملوع الحديثة، الدولة مسيرة تواجه التي القضايا لجميع جذريا نظرتها اختلفت التي الحديثة،

 لاو  وكان بهلوي  أسرة محلها لتحل إيران في القاجارية األسرة حكم إنهاء على الدولي المؤثر
 ميالقو  الوطني الحكم وأتى الدولتين، كلتا في القديم الحكم انتهى وبذلك بهلوي، رضا ملوكها

 مما ةالسابق األنظمة عن كثيرا تختلف بمنطلقات والدولية اإلقليمية األحداث إلى ينظر أخذ الذي
 .      وعسكري  سياسي تحالف إلى بعد فيما تحولت جيدة عالقات لبناء المناسبة األرضية هيأ

 أهم من فكان األولى، العالمية الحرب بعد وتركيا إيران بين العالقة في دورا التاريخي اإلرث لعب
 عن فضال المواقع، من كثير في المشتركة الحدود حسم عدم اإليراني العثماني الصراع مخلفات

 ةالكردي الحركات مسألة السيما العالقة، المشاكل من الكثير مناقشة لدى بينهما الثقة ازمة
 الصراع في مهمة محاور كانت المشاكل تلك الن البلدين، في األقليات ومشكالت المسلحة
 تكون  الحدود خط حول نهائي اتفاق إلى التوصل هي الدولتين بين المشاكل أهم من بينهما،
 تلك وبقيت م،1913 عام اتفاقية على يوقعا لم الطرفين الن حولها، للتفاوض للعمل اساس

 اكلت في الوطنيين القوميين وصول وبعد الطرفين، بين العالقات صفو يعكر ما أهم من المشكلة
 لىإ النهاية في التوصل تم طويل، لوقت وتأخرها تعثرها ورغم جدية مفاوضات في دخلوا الدولتين

 .جذري  بشكل  الحدود مشاكل االتفاقية هذه وحلت م،1937 سنة بينهما الحدود ترسيم اتفاقية

 القوميات مشكلة الطرفين بين العالقات تحسين امام عائقا كانت التي المشكالت أهم من
 دض أحداهما قبل من كأوراق تستخدم كانت التي وغيرها واألرمن األكراد مشكلة مثل واألقليات

 كمنطلق ةاإليراني األراضي يستخدمون  كانوا األكراد الن ِبشأنها االتهامات الطرفان وتبادل األخرى 
 ية،االتفاق توقيع على الطرفين أرغمت التي المشاكل أهم من هذه فكانت وبالعكس تركيا لمهاجمة

     .   الطرفين بين الحدود خط على الهدوء واستمر المشاكل هذه انتهت االتفاقية وقعت وعندما
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 نصفال بعد البلدين بين المشتركة المشاكل جميع حول تقاربا التركية اإليرانية العالقات شهدت
 القضايا جميع حول الطرفين نظر وجهات لتطابق نتيجة العشرين القرن  عشرينيات من الثاني

 البلدين، كال في السلطة إلى العلمانيين القوميين وصول بعد السيما والداخلية، واإلقليمية الدولية
 اكل،المش لجميع والموضوعية الجذرية الحلول بوضع فاخذوا التام التفاهم بينهما العالقات فساد

 وفق وتحديثها الدولة بناء في المصاعب نفس واجها اللذان الطرفين لدى الرؤى  لوحدة نتيجة
 لالمشاك إثارة تجنب و الهدوء إلى حاجتهما من نابعة الطرفين سياسة وكانت االوروبي، النمط

 تنفيذو  الدولة مؤسسات وتطوير وبناء الداخلية اإلصالحات إلى والتفرغ لها، حلول إيجاد ومحاولة
 .الداخل في المعارضة على والقضاء الداخلية السياسة

 مع فتحال وتشكيل التوسعية سياستهم تنفيذ وبدءوا ألمانيا في السلطة إلى النازيين وصل أن بعد
 تسارعةم بوتيرة واستعداد تنافس في أوروبا دخلت واليابان، ايطاليا في التوسعية الشمولية النظم

 شعرت ان بعد تركيا السيما األوسط الشرق  دول أخذت شاملة، حرب في الدخول احتمالية إلى
 امعهالمط وإدراكها المتحالفة الكبرى  الدول من بالقرب ووقوعها الجغرافي لموقعها نتيجة بالخوف

 التعاون  قمة الذي آباد سعد ميثاق فوقع دفاعي عسكري  حلف تأسيس في التركية، المضايق في
 .وإيران تركيا بين والعسكري  السياسي
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