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The features of Iran’s importance in the American strategy emerged
during the first stage of World War II, after Nazi Germany invaded
the Soviet lands and turned it into an important transit point for
weapons, materiel, foodstuffs and logistical support from the allies
of the Soviet Union. Thus, the latter, along with Britain, had to
issue more than one warning to the government of Reza Shah
Pahlavi in order to expel the Germans on Iranian soil. When the
Shah refused the Soviet-British warnings, he was removed from the
throne and his son was installed in his stead. The British and Soviet
forces occupied large areas of Iran, and the American war effort
joined them to make Iran one of the countries under foreign
occupation. and by virtue of its importance, a conference was held
in it Known as the (Tehran) Conference in 1943 which attended by
the leaders of the United States of America, represented by
President Franklin Roosevelt, President of the Soviet Union Joseph
Stalin, and British Prime Minister Winston Churchill.
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امللخص:

برزت مالمح أمهية إيران يف االسرتاتيجية المريكية خالل املرحلة الوىل من احلرب العاملية الثانية إثر اجتياح
أملانيا النازية لألراضي السوفيتية وحتوهلا إىل معرب مهم لألسلحة واالعتدة واملواد الغذائية والدعم اللوجسيت من
احللفاء لالحتاد السوفييت ،فاضطر الخري ومعه بريطانيا لتوجيه أكثر من إنذار إىل حكومة رضا شاه هبلوي
من أجل إخراج الملان املوجودين على الراضي اإليرانية ،وعندما رفض الشاه التحذيرات السوفيتية –
الربيطانية مت عزله عن السلطة وتنصيب ابنه بدالً منه ،فاحتلت القوات الربيطانية والسوفيتية مساحات واسعة
من إيران ،وانضم إليهم اجلهد احلريب المريكي لتصبح إيران إحدى الدول اخلاضعة لالحتالل الجنيب،
وحبكم أمهيتها عقد فيها مؤمتر عرف مبؤمتر (طهران) سنة  1943ضم قادة الوالايت املتحدة المريكية ممثالً
ابلرئيس فرانكلني روزفلت ) (Franklin Rooseveltورئيس االحتاد السوفييت جوزف ستالني ورئيس
الوزراء الربيطاين ونستون تشرشل .

وعندما انتهت احلرب العاملية الثانية ابنتصار احللفاء كانت إيران حمط اهتمام مجيع اسرتاتيجيات اإلدارات
المريكية املتعاقبة ،وأسهمت الوالايت املتحدة المريكية يف التأثري على الحداث الداخلية يف إيران ،السيما
يف االنقالب العسكري الذي أطاح حبكومة الدكتور حممد مصدق سنة  1953وأعاد لشاه حممد رضا هبلوي
إىل احلكم اثنية.
الكلمات املفتاحية :االسرتاتيجية المريكية ،إيران ،احلرب العاملية الثانية.

املقدمة:
اختذت الوالايت املتحدة المريكية بعد انتهاء احلرب العاملية الوىل سياسة العزلة واالنعزال ،وتبنت سياسة خارجية بني
احلربني ( )1939 – 1919قائمة على أساس عدم التدخل السياسي يف منطقة اخلليج العريب اليت كانت تعد منطقة نفوذ بريطانية،
ورك زت اهتمامها على الدفاع عن املصاحل التجارية ،واحلفاظ على مصاحل الشركات النفطية المريكية العاملة يف هذه املنطقة احليوية
من العامل.
حظيت إيران أبمهية كبرية يف املدرك االسرتاتيجي المريكي كنتاج وانعكاس ملا متتلكه من موقع جيوبولتيكي حيوي وثروات
طبيعية هائلة ،السيما النفط ،وكوهنا مركز التقاء االسرتاتيجيات العاملية اليت كانت تتنافس للهيمنة عليها عرب مراحل التاريخ املختلفة.
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فرضية البحث:
تفرتض هذه الدراسة أن إيران كانت وال تزال أحد حماور االهتمام الرئيس للوالايت املتحدة المريكية ،لذلك كانت إيران
حمط أنظار خمتلف االسرتاتيجيات المريكية منذ هناية احلرب العاملية الثانية حىت قيام حلف بغداد سنة .1955
إشكالية البحث:
يطرح البحث إشكالية مفادها :كيف صاغت الوالايت املتحدة المريكية اسرتاتيجيتها الشاملة يف سبيل ضمان السيطرة
على إيران واهليمنة على ثرواهتا الطبيعية ويف مقدمتها النفط؟ وهذه اإلشكالية طرحت تساؤالت من أمهها :كيف استوعبت اإلدارات
المريكية املتعاقبة طبيعة التغريات السياسية اليت مرت هبا إيران بعد احلرب العاملية الثانية مروراً بسقوط حكومة مصدق ،ودخول إيران
يف (حلف بغداد) فضالً عن كيفية هيمنة الوالايت املتحدة المريكية على نظام الشاه حممد رضا هبلوي يف ظل الصراع العاملي واحلرب
الباردة ضد االحتاد السوفييت؟
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف حتليلها ملدى أمهية إيران يف االسرتاتيجية المريكية اليت سعت لضمها إىل جانبها يف حرهبا الباردة مع
السوفيت وجعلها حاجزاً ملنعه من الوصول إىل اخلليج العريب ،حيث استخدمت اإلدارات المريكية العديد من االسرتاتيجيات جلعل
نظام حممد رضا شاه موالياً هلا وأحد مرتكزاهتا يف منطقة الشرق الوسط عموماً ،واخلليج العريب خصوصاً.
منهجية البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوصفي التارخيي يف عرض املعلومات ،واالستفادة من املنهج التحليلي يف تسليط الضوء على
جمرى سري الحداث والربط ما بني مسبباهتا الداخلية والتأثريات المريكية هلا ونتائج ذلك يف إطار علمي جديل اترخيي.
هيكلية البحث:
أتلف البحث من مقدمة وفصلني وخامتة .ركز الفصل الول على موقف الوالايت املتحدة المريكية من انعكاسات احلرب
العاملية الثانية على إيران وما جنم عنه من احتالل لراضيها من قبل احللفاء ،يف حني ختصص الفصل الثاين بدراسة موقف الوالايت
املتحدة المريكية من الحداث الداخلية اإليرانية بعد احلرب العاملية الثانية حىت دخول إيران يف حلف بغداد سنة .1955
وتوصلت اخلامتة إىل أبرز االستنتاجات اليت توصل إليها البحث.
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لكيال يثريوا بريطانيا اليت كانت تعدها (حبرية بريطانية) خاضعة هلا ( قامسية.)50 :1981 ،

أضحت الوالايت املتحدة المريكية بعد قيام احلرب العاملية الثانية سنة  1939واحدة من أهم دول احللفاء اليت اشرتكت يف
احلرب ضد دول احملور (براون ،)80-73 :1991،وتكلف المريكيون مبهام قتالية متعددة ،كما أخذوا على عاتقهم إيصال
املساعدات العسكرية واللوجستية إىل االحتاد السوفييت عن طريق إيران اليت أصبحت املمر الساسي هلذه املساعدات بعد اجتياح
القوات الملانية لألراضي السوفيتية ،المر الذي استلزم تواجداً عسكرايً أمريكياً يف اخلليج العريب ،وكانت إحدى الدول املشرتكة يف
.
قيادة قوات اخلليج اليت بلغ عدد أفرادها حنو مثانية وعشرين ألف مقاتل (عباس)64-63 :1981 ،
مل تكن الوالايت املتحدة المريكية قادرة على أن ال تدخل قواهتا إىل إيران يف املرحلة الوىل من احلرب العاملية الثانية بعد أن
أحتلت القوات الربيطانية السوفيتية إيران أثر رفضها إخراج حوايل ألفي أملاين عدهم احللفاء (جواسيس لملانيا) ومصدر قلق هلم،
فاضطر السوفييت والربيطانيون إىل عزل الشاه رضا هبلوي ( )1941 – 1925عن السلطة وتكليف ابنه حممد بتسنم السلطة بدالً
منه ،فأصبح الشاه اجلديد (ال ميلك من أمر بالده شيئاً) (شرايب )122 :1979 ،وكان عليه أن ينفذ طلبات احللفاء ورغباهتم
وتزويدهم مبا حتتاجه قواهتم من مؤونة ومواد غذائية على حساب اإليرانيني الذين عانوا من ويالت كثرية يف سنوات احلرب ،وانعكست
عليهم آاثرها السلبية أببشع صورها إىل احلد الذي اضطر فيه الفقراء وقطاعات واسعة من اإليرانيني إىل أكل حلوم احليواانت لسد
أودهم( علي ،د.ت.)189-188 :
ونظراً الحتالل القوات الربيطانية والسوفيتية لألراضي اإليرانية فقد طلبت الوالايت املتحدة المريكية منهما توقيع معاهدة
ثالثية مع الشاه حممد رضا هبلوي يف كانون الثاين  1942نصت على قيام إيران مبساعدة احللفاء وتقدمي كل التسهيالت املمكنة
ملرور اجليوش والذخائر احلربية من بالدها إىل االحتاد السوفييت ،وإبداء التسهيالت الالزمة لتوفري ما حتتاجه هذه اجليوش الجنبية من
أغذية وعمال سخرة ومواد استهالكية هلم ،كما مسح للحلفاء ابالحتفاظ مبا يرونه ضرورايً هلم من القوات يف إيران ،على أن يتعهدوا
بسحب قواهتم من الراضي اإليرانية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية مبا ال يزيد عن ستة أشهر(بوالرد.)179-178 :1956 ،
ولكي يكون للوالايت املتحدة المريكية موطئ قدم يف إيران وجدت أن من مصلحتها إشراك قواهتا احلربية إىل جانب القوات
الربيطانية والسوفيتية ،فأرسلت أثناء احلرب عدداً من قواهتا إىل جانب اجليوش احلليفة املرابطة يف إيران ،وتكفلت هذه القوات بنقل
املساعدات العسكرية المريكية إىل االحتاد السوفييت عرب الراضي اإليرانية اليت أصبحت املمر الوحيد إليصال هذه املساعدات إىل
السوفييت ،كما أشرفت القوات المريكية على تسيري القطارات من جنوب إيران حىت طهران ،وأشرفت أيضاً على حركة النقل الربي
بواسطة السيارات من جنوب البالد حىت مشاهلا(.)AL.Nuri, 1990: 121
تزامن وصول القوات المريكية إىل إيران مع ظهور حركة استقاللية يف مقاطعة أذربيجان اإليرانية ،حيث تعسكر القوات
السوفيتية مبقتضى معاهدة  ،1942وطالب زعماء هذه احلركة مبنح مقاطعتهم حكماً ذاتياً خاصاً هبم ،واعتقدت الوالايت املتحدة
المريكية أن الداعم والباعث هلذه احلركة هم السوفيت ،فأعلن الخريون أهنم ال عالقة هلم هبذه احلركة االستقاللية ،وأهنا ليست
حركة شيوعية كما أدعى المريكيون ،وإمنا ظهرت هذه احلركة بعد زوال نظام رضا شاه الذي كان نظاماً ديكتاتورايً قمع الشعوب
غري الفارسية بكل قسوة ،وأدى زوال حكمه إىل انتعاش احلركات االستقاللية هلذه الشعوب( بوالرد)188 :1956 ،؛ (علي،
.)36-35 :1979
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مل تسهم الوالايت املتحدة المريكية يف منطقة اخلليج العريب قبل قيام احلرب العاملية الثانية بدورهم ،وتركزت اسرتاتيجيتها
على محاية املصاحل االقتصادية التجارية هلا ،واحلفاظ على مصاحل الشركات النفطية العاملة يف هذه املنطقة سواء يف اململكة العربية
السعودية أم يف بعض اإلمارات اخلليجية الخرى ،ومحاية رعاايها يف هذه املنطقة اليت ابتعد المريكيون عن التدخل سياسياً فيها

Issue: 5

الفصل األول :موقف الوالايت املتحدة األمريكية من انعكاسات احلرب العاملية الثانية على إيران (.)1945 – 1939
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ويف الوقت الذي كانت فيه حركة أذربيجان تتحرك يف هذه املقاطعة كان هناك متلمل يف املناطق الكردية من إيران ،اليت
وجدت يف نظام حممد رضا شاه فسحة من التحرك للحصول على مكاسب ذاتية للكرد يف مناطقهم بعد أن حرمهم نظام رضا شاه
من التعبري عن أبسط حقوقهم القومية ،فاملوظفني اإلداريني كانوا يعينون من الفرس ،وكذلك مدراء الشرطة واجلندرمة ،ومل يسمح
للكرد بلبس مالبسهم القومية واالحتفال أبعيادهم ،وكان وصول سيارة شرطة إىل مناطقهم مثل سنندج أو املناطق الغربية من إيران
كفيل جبعل ((الشارع خالياً من املارة الكرد خوفاً من اعتقال أحدهم على يد الشرطة)) ( ملفات البالط امللكي.)155 :1947 ،
مل تكن احلركات القومية يف إيران هي اليت نشطت أثناء احلرب العاملية الثانية ،بل كان هناك حترك آخر قاده (البازار)( أابدي،
 )63 :2005اإليراين وبعض رجال الدين املعارضني للسلطة البهلوية والذين وجدوا يف احتالل القوات الجنبية داخل الراضي
اإليرانية فرصة ملنع حممد رضا هبلوي من قمعهم واضطهادهم ،السيما أن نظام حممد رضا شاه فتح صفحة جديدة مع املعارضني،
وفسح لعدد من السياسيني الذين نفاهم والده إىل خارج البالد للعودة إىل إيران وممارسة نشاطهم السياسي من جديد ،كما أطلق
سراح عدد من املعتقلني السياسيني الذين كانوا قابعني يف السجون وأعاد أراضي البالط امللكي الشاهنشاهي اليت صادرها والده إىل
الفالحني ومسح للصحافة ابلعمل والصدور جمدداً( الربيعي و العابدي ، )50-43 :2012 ،فكان هلذه اإلجراءات اليت كان قسم
منها يستهدف تبيض وجه النظام البهلوي وإشعار الدول الجنبية أبن نظام حممد رضا شاه خيتلف عن نظام والده الدكتاتوري،
السيما الوالايت املتحدة المريكية اليت كانت ختطط ملرحلة ما بعد احلرب وربط هذا النظام ابسرتاتيجيتها يف منطقة اخلليج
العريب( ملفات البالط امللكي.)211 :1943 ،
شكل البازار حتالفاً متيناً مع رجال الدين اإليرانيني أثناء احلرب العاملية الثانية ،وظل هذا التحالف رافضاً للنظام البهلوي،
وكان يف أحيان كثرية معارضاً لسياسة نظام حممد رضا هبلوي يف التدخل املفرط يف النشاطات التجارية ،وقيامه ابضطهاد جتار البازار
وقمعهم ،ووضع خطة مدينية نسفت وحدة البازار املادية ،والسيما جلملة االحنرافات عن قواعد السلوك اإلسالمي اليت اعتمدت
على منط احلياة الغربية ،فاضطر عدد من التجار إىل أما االنتقال إىل خارج البازار أو يف االخنراط يف نشاطات جتارية حديثة( أشرف،
 ، )55 :2007واستفادوا من مثار عملية التحديث اليت شجعتها الوالايت املتحدة المريكية ،إذ عدت التجار طبقة مهمة ميكن
االستفادة منها مستقبالً بعد أن تضع احلرب العاملية الثانية أوزارها(حممد.)59-58 :1990 ،
أدركت الوالايت املتحدة المريكية أن البازار ميكنه أن يشكل يف عهد حممد رضا هبلوي ومعه رجال الدين قاعدة اجتماعية
ميكن االعتماد عليها بعد احلرب العاملية الثانية لن القوة االقتصادية أبيديهم ،وهناك حتالف قوي بني اجلانبني ،فإن عدد غري قليل
منهم يستجيبون لنداءات رجال الدين وفتاواهم ويقومون بغلق أبواب مكاتبهم التجارية وحمالهتم فيصبح السوق (البازار) معلقاً لايم
عدة فتشل حركة الدولة اإليرانية االقتصادية واذا ما أتفق ،ورجال الدين والبازار إذا ما اتفقوا يف أي مرحلة على إسقاط احلكومة
اإليرانية فإهنم قادرون على ذلك ،فكان ذلك حمط أنظار الدبلوماسيني المريكيني يف إيران الذين رفعوا تقارير مهمة إىل مراجعهم
العليا وطلبوا منها أن تضع ذلك يف حساابهتم املستقبلية بعد احلرب لن إيران ،حسب اعتقادهم ستحتاج إىل الدعم االقتصادي
المريكي وأن نظامها سائر حنو النظام الرأمسايل واالقتصاد احلر الذي تتبناه الوالايت املتحدة المريكية نفسها .( F.R.U.S.,
)1944
بدأت الوالايت املتحدة المريكية ترسل عدداًمن املستشارين االقتصاديني ورجال اإلعالم إىل إيران لبث الدعاية هلا ،وتصوير
احلياة فيها أبهنا حياة مستقرة ومرفهة اقتصادايً ،وأن إيران إذا ما أخذت ابلتجربة المريكية يف التحديث واإلعمار سيمكنها ذلك
من جتاوز أوضاعها االقتصادية السيئة وأن الوالايت املتحدة المريكية أفضل منوذج حيايت ميكن إليران أن تستفيد منه ،وأن تعيد
بناء نفسها على وفق الطريقة المريكية ،المر الذي كان يقلق السوفيت الذين كانوا يتطلعون لنشر مبادئهم الشيوعية يف إيران اليت
تعارض مبادئهم الفكر الرأمسايل المريكي( عبد اجمليد.)34-33 :1991 ،
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أبنشاء مطار ابلقرب من احلدود السوفيتية يف مشال البالد (احلمصي.)133 :1980 ،
ابملقابل شجعت اإلدارة المريكية احلكومة اإليرانية لكي تضغط على تنظيمات حزب (تودة) ((احلزب الشيوعي اإليراين))
(عباس )120-99 :1990 ،الذي استغل وجود القوات السوفيتية يف مشال البالد فبدأ يكثف حتركه هناك مستغالً وجود هذه
القوات املؤيدة له ،فضالً عن استغالله ظروف احلرب وسقوط نظام رضا شاه الدكتاتوري وإطالق سراح قادته وعودة املنفيني منهم
إىل البالد ،فقدم املستشارون المريكيون للشاه نصائحهم ملنع نشاطه والضغط على تنظيماته لكي ال تكسب هلا أنصاراً وأتباعاً
جدداً ) ،(Abrahamian,1980ولكي ال تستغل الزمات االقتصادية اليت شهدهتا إيران خالل احلرب وحدوث اضطراابت
يف خمتلف أحناء البالد ،فقدمت الوالايت املتحدة المريكية مساعدات للحكومة اإليرانية ملعاجلة هذه الزمات ،فضالً عن أرساهلا
خرباء ومستشارين أمريكيني يف اجملاالت املالية والتموينية والعسكرية وغريها).(Jackson, 1966: 78

قدمت اإلدارة المريكية من خالل مستشاريها املوجودين يف إيران استشارهتا للشاه لكي يقضي على مجهورية أذربيجان اليت
أسسها احلزب الدميقراطي الذربيجاين سنة  ،1945وأعلنت (احلكم الذايت) يف حمافظة أذربيجان ،كما دعم املستشارون المريكيون
خطة احلكومة اإليرانية يف منع (احلزب الدميقراطي الكردستاين) اإليراين الذي دعا إىل ضمان حقوق الكراد يف إيران وأتسيس احلكم
الذايت هلم يف املناطق الكردية اإليرانية ،واللتان انلتا دعماً وأتييداً من االحتاد السوفييت يف مرحلة أتسيسهما)(F. O.,1945
وابلفعل متكن اجليش اإليراين ،وبدعم واستشارة املستشارين العسكريني المريكيني من إسقاط مجهورييت أذربيجان ومهاابد الكردية
) ،(F. R. U. S., 1944فاستقرت أوضاع البالد وعادة وحدهتا القومية بدعم الوالايت املتحدة المريكية اليت كان هلا الفضل
يف عدم تقويض نظام الشاه حممد رضا هبلوي وبقاءه يف سدة احلكم خدمة ملصاحلها املتنامية يف هذه الدولة اليت كانت الوالايت
املتحدة المريكية تسعى إىل حتويلها إىل منطقة نفوذ هلا وتوثق عالقاهتا اخلارجية معها يف اجملاالت كافة).(F. R. U. S., 1944
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أدركت الوالايت املتحدة المريكي ة ضرورة استغالل ظروف احلرب العاملية الثانية لصاحلها وترتيب أوضاعها داخل إيران،
فأخذت على عاتقها تنظيم وتدريب اجليش اإليراين وتزويده ابلسلحة والعتدة المريكية لكي يتخلى عن التسليح الربيطاين،
وتعهدت الوالايت املتحدة المريكي ة بتنظيم أوضاع اجليش والشرطة اإليرانية لتعزيز الوضع الداخلي يف إيران بعد أن تدهور كثرياً
بسبب احلرب وقيام حركات مسلحة مدعومة من االحتاد السوفييت من احلركات املسلحة يف مشال البالد اليت دعت إىل أنشاء حكم
ذايت هلا ،فضالً عن حركات العشائر العربية يف جنوب البالد ومت أمخادها من قبل احلكومة اإليرانية ،فاعرتض السوفيت على قيام
الوالايت املتحدة المريكية بدعم احلكومة اإليرانية( علي .)80-73 :1992 ،من أجل أمخاد احلركات املعادية هلا ،وعد ما تقوم
هبا اإلدارة المريكية أبنه حماولة من املستشارين المريكيني لن يهيئوا إيران لن تكون قاعدة للوالايت املتحدة المريكية ،وأهنم بدأوا

Volume: 4

شهدت السنوات الخرية من احلرب العاملية الثانية حماوالت سوفيتية لعرقلة عمل البعثات المريكية يف إيران من خالل تقييد
حتركاهتم يف املنطقة اخلاضعة لالحتالل السوفييت يف مشال البالد ،كما شهد عام  1944تنافساً حمموماً بني الوالايت املتحدة المريكية
وبريطانيا واالحتاد السوفييت من أجل احلصول على امتيازات نفطية يف إيران ،ففي سنة  1944قام ممثلون عن بعض الشركات النفطية
المريكية إبجراء مفاوضات مع احلكومة اإليرانية للحصول على امتيازات نفطية يف إيران ،وعندما مسع السوفييت هبذا التحرك
المريكي أرسلوا وفداً إىل إيران للحصول على امتياز نفطي يف مشال إيران ،مما دفع احلكومة اإليرانية الختاذ قرار ينص على أتجيل
.
مناقشة طلبات احلصول على االمتيازات النفطية يف البالد إىل ما بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية )(Parkes, 1980: 118
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الفصل الثان :موقف الوالايت املتحدة األمريكية من األحداث الداخلية بعد احلرب العاملية الثانية حىت دخول إيران يف حلف

بغداد سنة .1955

انتهت احلرب العاملية الثانية سنة  1945ومل يكن إبمكان إيران أن تعيد بناها التحتية اليت ألقت احلرب بظالهلا السلبية
عليها ،فانشغلت بظروفها الداخلية ومشاكلها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإزالة آاثر احلرب عليها ،وملا كانت الوالايت
املتحدة المريكية تسعى جلعلها تدور يف فلكها ،فإهنا قدمت مساعدات مادية وعسكرية هلا لكي تقف على رجليها وتتجاوز ظروفها
السيئة وأوضاعها الصعبة ،السيما أن بريطانيا مل تعد قادرة على منحها ما حتتاجه من مساعدات اقتصادية وعسكرية بعد تراجعها
من دولة استعمارية كربى وحتوهلا إىل دولة أقل قوة وأكثر ضعفاً أمام الوالايت املتحدة المريكية اليت أصبحت الدولة الوىل يف العامل
سياسياً واقتصادايً وعسكرايً ) ( (Super Powerأرسالن.)79-78 :1999 ،
بدأت الوالايت املتحدة المريكية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ابلعمل ابجتاهني :الول هو حماولة هيمنتها على دول
اخلليج العريب السيما إيران واململكة العربية السعودية ،واثنيهما :حماولة الوقوف بوجه االحتاد السوفييت ومنعه من نشر الشيوعية يف
دول املنطقة(عباس ، )160-153 :1992 ،فضالً عن السعي إلزاحة بريطانيا عن اخلليج العريب ،وملا كانت بريطانيا عاجزة عن
مواجهة االحتاد السوفييت الذي برز قوة منافسة للغرب بعد انتهاء احلرب ،لذلك كان على الوالايت املتحدة المريكية أخذ زمام
املبادرة والتنافس مع السوفيت بدالً من بريطانيا واقتضى ذلك إزاحة بريطانيا وأخذ الوالايت املتحدة المريكية مكاهنا ( هويدي،
.)114-113 :1999
اتسم الصراع المريكي من جهة مع االحتاد السوفييت من جهة اثنية ،والتنافس المريكي – الربيطاين حول اخلليج العريب
ابلتعقيد والتدريج يف اندفاع القوتني الكرب يف املكان الذي كانت حتتله بريطانيا يف الشرق الوسط عامة ،واخلليج العريب خاصة
واستخدمت هذه القوى .الوالايت املتحدة المريكية وبريطانيا واالحتاد السوفييت كل أوراقها السياسية واالقتصادية من أجل الوصول
إىل أهدافها وضمان مصاحلها ،وتقدمت الوالايت املتحدة المريكية عليها وكان هلا قصب السبق يف هذا التنافس كوهنا دولة شابة
وقوية وليس ٍ
ماض استعماري يف املنطقة ،وكان مستقبلها يبشر بعامل خمتلف للشرق الوسط ،والسيما للخليج العريب (شهاب،
.
)30 :1994
بدأت الوالايت املتحدة المريكية بتقدمي املساعدات والقروض إليران حبكم كوهنا خرجت من احلرب العاملية الثانية وهي
أكثر قوة من النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية ،لذلك استخدمت ذلك للتغلغل يف إيران اترة سياسياً وأخرى اقتصادايً
وإظهار نفسها أبهنا الدولة القادرة على محايتها من السوفيت أو من بريطانيا ،فأجربت االحتاد السوفييت على االنسحاب من املناطق
الشمالية من إيران تطبيقاً لالتفاق الثالثي السوفييت – اإليراين – الربيطاين لعام  ،1942وابلفعل انسحب السوفيت من الراضي
اإليرانية بعد أن رفضوا يف البداية االنسحاب وطالبوا احلكومة اإليرانية مبنحهم امتيازاً نفطياً يف مشال إيران ،شريطة انسحاهبم( عباس،
 ، )123 :1991إال أن الوالايت املتحدة المريكية اليت انسحبت من إيران يف كانون الثاين  1946طالبت السوفيت ابالنسحاب
مثلها وعندما رفض السوفيت ذلك قامت احلكومة اإليرانية بتقدمي شكوى إىل جملس المن يف كانون الثاين من السنة نفسها(سلمان،
د.ت ، )94-93 :وابلفعل قدمت احلكومة اإليرانية شكواها إىل جملس المن فانسحب السوفيت من إيران بعد ستة أسابيع بفعل
الضغط المريكي الذي كان يرمي إىل إخراج السوفييت من إيران لالستفراد هبا وحتقيق أهدافها( مراد ،د.ت.)172 :
وعلى صعيد آخر قامت الوالايت املتحدة المريكية بدفع احلكومة اإليرانية لرفض املطالب اليت طالب هبا االحتاد السوفييت
ملنحهم امتيازاً نفطياً يف مشال إيران ،فتم تقدمي الئحة إىل جملس النواب جييز أتليف شركة النفط الوطنية اإليرانية ،وكان ذلك مقدمة
لرفض الطلب السوفييت ،وابلفعل رفض اجمللس يف آب  1947قرار منح السوفيت أي امتيازات نفطية يف مشال البالد أبكثرية ساحقة،
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فشنت الدعاية السوف يتية محلة واسعة على قرار اجمللس ،وأكدت أن هذا القرار اختذ بفعل الضغط المريكي على أعضائه املوالني
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أوعز االحتاد السوفييت إىل (حزب تودة) املوايل له للقيام بتدبري إضراب شامل يف شركة النفط النكلو – إيرانية ،وأشاع بني
صفوف عمال هذه الشركة أن الخرية تستخدم عماالً عرب بدالً من العمال اإليرانيني لتحريضهم على اإلضراب (بوالرد:1956 ،
.)193

Volume: 4

للغرب ،السيما للوالايت املتحدة المريكية( ملفات البالط امللكي.)190 :1947 ،

كانت الوالايت املتحدة المريكية تدرك أن استحواذ شركة النفط النكلو – إيرانية على النفط اإليراين يستلزم منها السعي
إلاثرة احلكومة اإليرانية ضدها لن أرابحها من هذه الشركة كانت قليلة يف الوقت الذي كانت فيه إيران حباجة إىل موارد مالية كبرية
إلعادة بناء اقتصادها وبناءها التحتية ،كما أن الشركات النفطية المريكية كانت تضغط على اإلدارة المريكية لدفع احلكومة اإليرانية
إىل الدخول يف مفاوضات جديدة مع الشركة الربيطانية ،إذا ما فشلت هذه املفاوضات فإن الشركات النفطية المريكية على استعداد
لتقدمي عروض أفضل لإليرانيني والقيام ابكتشافات نفطية يف مناطق إيرانية غري اليت تقوم الشركة الربيطانية إبنتاج النفط فيها (F.
.
)R. U. S., 1947
مل تشجع البعثة الدبلوماسية المريكية مطالب الشركات النفطية ،وأكدت لوزارة اخلارجية ((أن هذا المر سابق لوانه))
(F. R. U. S., 1947) .لن ذلك قد يدفع الشركات النفطية السوفيتية للدخول على خط احلصول على امتيازات يف املناطق
الشمالية من إيران ،ومتانع حصول أي شركة أجنبية على االمتياز النفطي يف هذه املناطق استناداً إىل معاهدة عام  1926املوقعة بني
إيران واالحتاد السوفييت اليت نصت على عدم منح أي امتياز نفطي لدولة أجنبية يف املناطق الشمالية دون موافقة السوفييت على
ذلك لن الخريين تذرعوا أبن ذلك يؤثر على المن القومي السوفييت يف جنوب البالد( عبدالرمحن.)124-123 :1988 ،
اختارت اإلدارة المريكية إسلوابً آخر إلزاحة منافسة الشركة الربيطانية لشركاهتا النفطية اليت كانت تتأهب للدخول إىل
السوق النفطية اإليرانية يتمثل يف إاثرة احلكومة اإليرانية ضد شركة النفط النكلو – إيرانية والطلب منها زايدة اإلنتاج وحتسني نوعيته
لن ذلك من شأنه أن يزود إيران أبموال إضافية كانت اخلزينة اإليرانية حباجة ماسة إليها يف سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية،
كما استغلت الوالايت املتحدة المريكية حاجة إيران لألموال اليت مل تكن بريطانيا قادرة على تزويدها هلم ،فكانت وجهة نظر صانع
القرار المريكي هو الدخول إليران عن طريق تعزيز اقتصادها وتقوية قواهتا املسلحة وجيشها لن أكثرية طلبات إيران يف هذه املدة
كانت متجهة حنو تقوية القوات املسلحة اإليرانية للوقوف بوجه احلركات املعادية للنظام داخلياً ،ومواجهة االحتاد السوفييت الذي
كان يف (حرب ابردة) مع الوالايت املتحدة المريكية وأحد أبرز املنافسني لألمريكيني يف الشرق الوسط عموماً ،ويف اخلليج العريب
وإيران خصوصاً( عبدالعزيز.)112-111 :1991 ،
بدأت الوالايت املتحدة المريكية برانجماً لتحقيق أهدافها تضمن تقوية مركز حممد رضا الشاه وسلطته داخلياً ،فقامت إبعادة
بناء القوات املسلحة اإليرانية ،وأشرف املستشارون المريكيون على تدريب وتسليح اجليش اإليراين ،واستجاب الشاه حممد رضا
هبلوي لتوجهات المريكيني ،فعني يف سنة  1947رئيس وزراء موال للسياسة المريكية هو إبراهيم حكيمي (Monrob,1979:
) 22-25الذي كان من مؤيدي الشاه يف تعزيز العالقات مع الوالايت املتحدة المريكية واالستفادة منها( هويدي:1999 ،
 ،)115وابلفعل قدمت الوالايت املتحدة المريكية يف كانون الثاين  1948قرضاً إليران مببلغ مخس وعشرين مليون دوالر ،ليتيسر
إليران شراء مواد وجتهيزات عسكرية حيتاج إليها اجليش والدرك اإليراين من الوالايت املتحدة المريكية حتديداً ،مما دفع احلكومة
السوفيتية لتقدمي احتجاج إىل احلكومة اإليرانية مدعني أن إيران أصبحت قاعدة أمريكية لن رجال الوالايت املتحدة المريكية
يتحركون يف مشال إيران وطهران العاصمة ويقيمون قواعد عسكرية لتكون مرتكزاً هلم يف املستقبل( بوالرد.)195 :1956 ،
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ردت الوالايت املتحدة المريكي ة على االحتجاجات السوفيتية وأكدت أهنا ال تستهدفها وأن الغرض من الدعم المريكي
إليران يستهدف ت قوية جيشها وتعزيز قدرته يف مواجهة االضطراابت الداخلية وليس لي أمر آخر ،ويف شهر آاير عام 1948
بعثت الوالايت املتحدة المريكية إليران شحنة من السلحة تضمنت دابابت ومدافع وطائرات مقاتلة بلغت كلفتها ستني مليون
دوالر ،وكان الغرض من هذه الشحنة كما أدعت الوالايت املتحدة المريكية هو احملافظة على المن الداخلي اإليراين ،لن االستقرار
الداخلي لبلدان الشرق الوسط كافة وإيران خاصة ((من الشؤون اليت تعىن هبا الوالايت املتحدة المريكية وهتتم هبا)) (F. R.
).U. S., 1948
ومن جهة أخرى حاولت الوالايت املتحدة المريكية تعزيز عالقاهتا إبيران أكثر فأكثر ،فوجهت دعوة لشاه إيران حممد رضا
هبلوي لزايرة واشنطن ،فزارها يف خريف سنة  1949وطلب من اإلدارة المريكية تزويد بالده بقرض قيمته ( )250مليون دوالر
لتمويل مشاريع اخلطة االقتصادية لعام  1949واليت قدرت قيمتها وتكاليفها الولية حبوايل ( )650مليون دوالر ،فحصل من
الوالايت املتحدة المريكية على قرض بقيمة ( )25مليون دوالر ،ووعد من اإلدارة المريكية ابلنظر يف تزويده ابملبلغ الكلي
).(Kirk, 1981: 88
وبتوجيه من الوالايت املتحدة المريكية بدأت إيران تفاوض بريطانيا بشأن مسألتني مهمتني مها (البنك الربيطاين) الذي
سبق لإلنكليز إقامته يف طهران خلدمة مصاحلهم املالية فيها وشركة النفط النكلو -فارسية اليت كانت هتيمن على النفط اإليراين منذ
عقود من اكتشافه ،أما امتياز البنك الربيطاين المرباطوري يف إيران ،فإن احلكومة اإليرانية مسعت له مبتابعة أعماله حسب شروط
وضعتها احلكومة اإليرانية ،أما امتياز شركة النفط الربيطانية فإن مدهتا كانت تنتهي عام  ،1993فأصرت احلكومة اإليرانية على
الدخول يف مفاوضات مع احلكومة الربيطانية لزايدة مدخوالت الدولة من النفط لتمويل وإمناء مشاريعها االقتصادية(ريديروبوالرد،
.)196-195 :1965
ولتقوية مركز إيران يف هذه املفاوضات طلبت الوالايت املتحدة المريكية من شركتها النفطية العاملة يف اململكة العربية
السعودية الدخول يف مفاوضات مع احلكومة السعودية ،وابلفعل توصلت شركة (أرامكو) مع السعوديني إىل اتفاق يف سنة 1950
ملناصفة الرابح من ا لنفط السعودي ،المر الذي دفع جملس النواب اإليراين للتصلب يف موقفه من شركة النفط الربيطانية اليت
اضطرت إىل مفاحتة احلكومة اإليرانية واستعدادها لتطبيق ذلك مع إيران ،إال أن مبادرهتا جاءت متأخرة لن اجمللس النيايب قرر اختاذ
قرار آخر بتأميم النفط وأهناء دور شركة النفط الربيطانية املهيمنة على املقدرات النفطية اإليرانية ( البديري.)65-63 :2010 ،
وعلى الرغم من أن الوالايت املتحدة المريكية وقفت إىل جانب بريطانيا يف أزمة التأميم اإليراين عام  ،1951إال أهنا
عارضت استخدام بريطانيا للقوة العسكرية إلرغام احلكومة اإليرانية على العدول عن قرار التأميم خوفاً من حترك االحتاد السوفييت
واستعداده للوقوف جبانب إيران ،مما دفع احلكومة الربيطانية للعدول عن هذا القرار ،ومل تقدم اإلدارة المريكية قروضاً حلكومة مصدق
ملعاجلة احلصار االقتصادي الذي فرض عليها من قبل الربيطانيني ،واختذ المريكيون موقفاً معادايً من التأميم أثر فشل حماولتهم
للتوسط بني إيران وبريطانيا ،وقاطعت الشركات النفطية المريكية شراء النفط اإليراين ،وجاء املوقف المريكي السليب من عملية
التأميم اإليراين لن جناح عملية التأميم كان يعين إقدام حكومات دول أخرى يف منطقة اخلليج العريب على اختاذ إجراء مماثل ملا قامت
به احلكومة اإليرانية مما يعرض مصاحل شركات النفط المريكية العاملة هناك للخطر ،السيما يف اململكة العربية السعودية اليت هتيمن
الشركات المريكية على نفطها منذ ثالثينيات القرن العشرين (وهيم ،د.ت.)190-143 :
أسهمت الوالايت املتحدة المريكية بوضع خطة إلسقاط حكومة الدكتور حممد مصدق (البديري)20-10 :2010 ،
اليت قامت بتأميم النفط اإليراين ابلتعاون مع االستخبارات الربيطانية وشقيقة الشاه التوأم أشرف هبلوي عرفت ابسم (خطة أجاكس)،
فعمدت وكالة املخابرات املركزية المريكية ) (C. I. Aإىل مدير عملياهتا يف الشرق الوسط كريمت روزفلت )(K. Rooseveit
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لإلشراف على هذه العملية ،واتصل روزفلت بكبار قادة اجليش املناوئني ملصدق واتفق معهم على خطة االنقالب اليت جنحت

Issue: 5

وأثر جناح االنقالب يف عام  1953دخلت إيران مع االحتكارات النفطية المريكية ومعها بريطانيا يف مفاوضات انتهت
بتوقيع اتفاقية أيلول  1954نصت على تشكيل احتاد دويل يعرف بكونسورنيوم )(Speiser,1999: 211-215
) (Consortiumمن جمموعة من االحتكارات النفطية الستغالل النفط اإليراين نيابة عن الشركات العضاء وعن شركة النفط
الوطنية اإليرانية وأن جيري تقسيم أرابح النفط اإليراين على أساس املناصفة بني الكونسدرنيوم واحلكومة اإليرانية ،فكان نصيب
االحتكارات النفطية المريكية يف الكونسورتيوم ( ،)%40ومثلها بريطانيا و( )%14لفرنسا و( )%6لشركة النفط الفرنسية ،وفيما عدا
هذا املكسب النفطي الذي حصلت عليه الشركات النفطية المريكية فإن دور الوالايت املتحدة المريكية ونفوذها يف إيران قد تعززا
كثرياً يف السنوات الالحقة ،كما أضحت الوالايت املتحدة المريكية مصدر دعم خارجي رئيسي للحكم الدكتاتوري الذي أقامه
حممد رضا شاه بعد عام  (1953مراد ،د.ت.)183 :

Volume: 4

وأسفرت عن اإلطاحة حبكومة مصدق (مراد ،د.ت.)183 :

وملواجهة االحتاد السوفييت ومنع تغلغله إىل اخلليج العريب اقرتحت الوالايت املتحدة المريكية على بريطانيا إقامة حلف يضم
إيران وتركيا والباكستان والعراق ،فوجدت بريطانيا أن هذا املقرتح سوف يقوي مركزها املتداعي يف الشرق الوسط ،فرأى (حلف
بغداد) ) (Albert,1957: 156-157النور يف الرابع والعشرين من شباط  ،1955لكن الوالايت املتحدة المريكية مل تشرتك
فيه ،على الرغم من أبدائها استعدادها لدعمه مادايً ومعنوايً؛ لنه يهدف إىل احتواء االحتاد السوفييت ومنعه من دخول منطقة الشرق
الوسط والسيطرة على نفط هذه املنطقة ،وما سيعكسه ذلك من إخالل يف النظام االقتصادي للعامل احلر(شهاب.)18 :1994 ،
وعلى الرغم من أمهية هذا احللف للغرب فإن الوالايت املتحدة المريكية مل تدخل فيه ،وبررت اإلدارة المريكية ذلك ابلقول:
((إن دخول أمريكا احللف البد أن يصاحبه ضمان للدفاع عن (إسرائيل) وهذا من شأنه أن يؤدي إىل خروج العراق من
احللف( عبدهللا ،)36 :1965 ،ولكن احلقيقة أن الوالايت املتحدة المريكية مل تدخل يف حلف بغداد بسبب عدم رغبة حكومة
واشنطن يف الدخول حبلف أثبت ضعفه منذ والدته ،وعدم رغبة الرأمساليني المريكيني يف االشرتاك يف مواجهات جديدة يف منطقة
الشرق الوسط؛ لهنم يريدون احلفاظ على مكاسبهم من دون مشاكل أو اضطراابت وحروب ،فضالً عن ذلك فإن الوالايت املتحدة
المريكية مل تكن ترغب يف فقدان مسعتها ابالنضمام يف حلف اقليمي مع قوة عسكرية هلا اتريخ استعماري طويل (Wood,
) ،1990:87لذلك أرادت الوالايت املتحدة المريكية أن يرتبط هذا احللف ابسم بريطانيا ،وسيواجه ردود فعل سلبية من قبل
الدول العربية ،وستكون نتائجه وخيمة على السياسة الربيطانية ابلدرجة الساس يف حني ستكون االستفادة اإلجيابية لصاحلها ،وهو
ما حدث فعالً).(Wood, 1990: 88
جاء انضمام إيران إىل حلف بغداد انسجاماً مع ما جاء يف تصريح وزير اخلارجية المريكي جون فوسرت داالس (J. F.
) Dullesالذي أكد أن هذا احللف هو الحتواء ما أمساه ((النفوذ والتهديد السوفييت يف الشرق الوسط)) (Allen, 1966:
) ،99ابملقابل حاولت الوالايت املتحدة المريكية تعزيز دور إيران يف املنطقة عندما توافدت عليها بعثات استشارية أمريكية عديدة
بناء على طلب إيران ،وأتلفت هذه البعثات من (ملفات البالط امللكي:)221 :1955 ،
 .1البعثة العسكرية إىل اجليش اإليراين ) (Armishومهمتها تقدمي املشورة واملساعدة إىل وزارة احلربية اإليرانية والجهزة
القيادية العليا وقادة اجليش والبحرية والقوة اجلوية فيما يتعلق برسم وإعداد قضااي التخطيط والتنظيم واإلدارة والتدريب.
 .2جلنة املساعدة العسكرية ) (Maagاليت كانت مهمتها اإلشراف على برانمج املساعدات العسكرية المريكية يف إيران.
 .3بعثة (الدرك)؛ أي اجلندرمة ،وتعرف هذه البعثة اختصاراً ابسم ) (Genmishوتنحصر مهمتها يف تقدمي العون
واملشورة لوزارة الداخلية بغية تنظيم قوات الدرك اإليرانية وحتسني أدائها.
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مل يقتصر دور الوالايت املتحدة المريكي ة على إرسال البعثات االستشارية لتدريب اجليش اإليراين والدرك واإلشراف على
برانمج املساعدات العسكرية المريكية إىل إيران ،وإمنا كان هلا دور مهم يف أواسط مخسينيات القرن العشرين يف جمال آخر هو اجملال
المين واالستخباري عندما مت أتسيس جهاز (السافاك) أو ما يعرف فارسياً (ابلساواك) ( علوي )74-73 :1990 ،اليت كانت
مهمته اعتقا ل ومطاردة حركات املعارضة الداخلية يف إيران وتعذيبهم وزجهم يف السجون لتثبيت أركان نظام حممد رضا هبلوي
(روحاين.)36-35 :1999 ،
تدرب ضباط السافاك أما يف الوالايت املتحدة المريكية أم يف الكيان الصهيوين ودخلوا دورات عدة يف الجهزة المنية
المريكية والصهيوني ة ،وكان هلم أساليبهم اليت تعلموها يف هذين املكانني ،وهي أكثر مؤسسة مكروهة وخميفة يف إيران ،إذ تنسب
إليها مجيع االغتياالت للمعارضني لنظام حممد رضا هبلوي ،وكان يعمل فيها حنو ( )60ألف من الوكالء الذين يعملون يف خمتلف
دوائر ومؤسسات الدولة اإليرانية ،وكان سجن (أيفني) الرهيب شاهد على أساليب السافاك يف قمع الوطنيني اإليرانيني (علوي،
.
)75 :1990؛ (الشاذيل)44-43 :1997 ،
جاءت فكرة أتسيس جهاز السافاك يف إيران ابستشارة من الرئيس المريكي دوايت دافيد ايزهناور (Dwight. D.
) ( Eisenhowerالكيايل وزهريي )1956 – 1952( )101 :1974 ،الذي وجد بعد إسقاط حكومة مصدق سنة 1953
ضرورة وضع برانمج شامل إلعادة تنظيم جهاز املخابرات اإليرانية وحتديثه وإعادة جتهيزه أبحدث السلحة وإقامة أوثق العالقات
بينه وبني املخابرات المريكية ) ،(C.I.Aفاعتمد عليه الشاه حممد رضا هبلوي يف تصفية خصومه داخل إيران ومالحقتهم حىت
خارج إيران ،فارتبط هذا اجلهاز ابلشاه مباشرة وكان يشرف عليه بنفسه ،وخيتار قياداته شخصياً).(Stoga, 1991: 77
تدرب جهاز السافاك على يد خرباء أمريكيني و(إسرائيليني) على حتليل الساليب الفنية للمخابرات ،واكتشاف أساليب
التجسس اإللكرتونية السوفيتية ،ورصدت له ميزانية كبرية مفتوحة إىل احلد الذي جتاوزت فيه ميزانية القوات املسلحة اإليرانية ومنح
ضباطه امتيازات واسعة من رواتب وقطع أراضي وبيوت وصالحيات واسعة ال حصر هلا (اجلبوري.)139 :1988 ،
يسلط لنا مسؤول كبري يف املخابرات املركزية المريكية الضوء على جهاز السافاك اإليراين الذي تدرب قسم من ضباطه على
يديه ابلقول(( :إن جهاز السافاك مؤسسة بوليسية متنوعة يف الشرق الوسط ،وهو واحد من أفضل أجهزة املخابرات يف هذه
.
املنطقة ،وله الفضل الول يف تثبيت نظام حممد رضا هبلوي مدة طويلة)))(Stoga, 1991: 128
تطور هذا اجلهاز كثرياً منذ عهد الرئيس المريكي إيزهناور ليصبح جهازاً يتمتع بنفوذ غري حمدود وذلك برعاية املخابرات
املركزية المريكية وجهاز املوساد الصهيوين الذي كان يتعاون معه للتجسس على عدد من الدول العربية ،السيما لبنان ومصر وسوراي
.

(املسريي)124-123 :1999 ،
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بالده ،إال أن رضا شاه مل يوافق على الطلب الربيطاين – السوفييت ،فاضطرات لعزله من السلطة واجمليء اببنه حممد بدالً منه.
أما العوامل اخلارجية اليت دفعت الوالايت املتحدة المريكية لوضع إيران يف اسرتاتيجيها فرتتبط ابجتياح أملانيا النازية لألراضي
السوفيتية سنة  ،1941مما أدى إىل صعوبة وصول املساعدات والسلحة والعتدة واملواد اللوجستية إىل االحتاد السوفييت إال عن
طريق إيران ،فكلفت الدول احلليفة الوالايت املتحدة المريكية ابلقيام هبذه املهمة ،واإلشراف على طرق املواصالت اإليرانية خوفاً
من تعرضها لضرابت من دول احملور ملنع وصول املساعدات إىل السوفييت.

جنحت الوالايت املتحدة المريكية جناحاً ابهراً يف القيام هبذه املهمة ،وأدركت ضرورة إشراك قواهتا إىل جانب القوات
الربيطانية والسوفيتية يف احتالل الراضي اإليرانية الن ذلك سينعكس إجيابياً عليها بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وسيكون لتواجد
قواهتا يف إيران مرتكز لن جتعل إيران تدور يف فلكها يف املستقبل القريب ،المر الذي حدث فعالً خالل السنوات – 1945
.1955
إن أبرز الدروس اليت مكن استنتاجها من البحث أن إيران على الرغم من إعالهنا احلياد يف احلرب العاملية الثانية ،إال أن
احللفاء مل حيرتموا حيادها وسيادهتا ،وعدوا هذا احلياد ورقة ميتة ال قيمة هلا ،مما يدلل على أن الدول الكربى ال حترتم استقاللية الدول
الصغر منها؛ لن مصاحلها وأمنها القومي تضعه يف املرتبة الوىل هلا ،السيما أثناء احلرب اليت تقلص مساحة املرونة وجتعل لغة
السالح والقوة هي السياسة املتبعة واحلامسة هلا دون أي اعتبار لسيادة الدول الخرى أو احتجاجاهتا.
أما الدرس اآلخر فهو إدراك الوالايت املتحدة المريكية لمهية إيران من حيث موقعها اجلغرايف وثرواهتا الطبيعية ويف مقدمتها
النفط دفعها؛ لن تضعها يف أولوايت توجهاهتا السياسية يف مرحلة ما بعد احلرب ،وكانت رغبتها تتجه حنو جعل إيران دولة حاجزة
بني االحتاد السوفييت وبني دول اخلليج العريب ومنع انتشار الشيوعية فيها ،المر الذي يدلل أن الوالايت املتحدة المريكية استخدمت
إيران ملصلحتها أابن مرحلة احلرب الباردة مع السوفيت وقدمت هلا املساعدات املادية والعسكرية إلعادة بناء نفسها خوفاً من أرمتائها
يف أحضان السوفيت.
وعلى الرغم من أن الشركات النفطية المريكية كانت حتاول أن تزيح شركة النفط النكلو – إيرانية عن طريقها واالستئثار
ابهليمنة على النفط اإليراين ،إال أن حكومة الدكتور حممد مصدق حينما أممت النفط فإن حكومتها وقفت إىل جانب بريطانيا
وشركتها النفطية ،مما يدلل على أن الدول الكربى قد ترتاجع تناقضاهتا الثانوية فيما بينها إذا ما وجدت أن هناك خطراً من دولة غري
كربى مثل إيران بتأميم نفطها؛ لن ذلك قد يدفع دوالً أخرى للحذو حذو إيران ،مما يؤكد أن مصاحل الدول الكربى أهم من حقوق
الدول االخرى ،كما أن اإلدارة المريكية مل ترتدد عن املشاركة يف االنقالب العسكري ضد حكومة مصدق وإعادة الشاه حممد رضا
إىل عرشه سنة  ،1953وتبين المريكان إلعادة تنظيم القوى المنية اإليرانية مثل اجليش واجلندرمة وأتسيس جهاز السافاك من أجل
محاية نظام الشاه واستمرار تنفيذه للسياسة المريكية يف منطقة اخلليج العريب.
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استقطبت التطورات السياسية اليت شهدهتا إيران أثناء احلرب العاملية الثانية اهتمام الوالايت املتحدة المريكية بسبب عوامل
داخلية وخارجية ،فبسبب عدم موافقة رضا شاه على إخراج الملان من بالده ،وحتوهلم إىل مصدر للمعلومات ونشر الدعاية النازية
بني اإليرانيني عدهم احللفاء مصدر خطر عليهم ،لذلك طلبت بريطانيا واالحتاد السوفييت من العاهل اإليراين الول طرد الملان من
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