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 :الممخص

التي حصمت عمييا  واإلتفاقيات اإلمتيازات حت إيران بعد سمسمة منأصب
الدول الرأسمالية تشكل محوًرا أساسًيا من محاور الصراع الدولي الذي اقتصر في 
البداية عمى روسيا وبريطانيا، وبعد ذلك اتسعت حمقاتو بسرعة لتشمل دواًل أخرى 

لبالد الطبيعية مما أدى إلى الستغالل ثروات ا اإلمتيازات صغيرة حصمت عمى تمك 
 تكالب الدول وتنافسيا لمحصول عمييا.

وكانت إيران قد دخمت نطاق المصالح البريطانية الحيوية بشكل واسع خالل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن حصمت األخيرة عمى مجموعة امتيازات 

صالحيا وضمانيا في الستغالل ثروات البالد إلحساسيا بأىمية إيران في حماية م
 المنطقة.

وقد تمكنت بريطانيا من الحصول عمى عدة امتيازات في البداية تفوق ما 
قامة المشروعات العمالقة، وكان  حصمت عميو روسيا وكان ذلك في مجال التحديث وا 
لذلك ما يبرره اقتصادًيا وسياسًيا حيث أنيا كانت أسبق في التقدم االقتصادي، مما 

ل إلييا، كما أن تجارب الماضي قد ولدت حساسية مفرطة لدى جذب أنظار الدو 
 الساسة اإليرانيين تجاه روسيا بعد أن تفاقم خطرىا عمى إيران.

حيث حصل  ىذا المجالوفي مجال النفط حققت بريطانيا نجاًحا كبيًرا في 
البريطانيون عمى امتيازات في معظم أنحاء إيران ماعدا المناطق الشمالية المتاخمة 

لكنيا لم تحقق اليدف المرجو  ،محدود مع روسيا فقد حصمت عمى امتياز باستغالليال
فاشترتو  ،م التي لم تعترف بذلك االمتياز9191منو فتم إلغاؤه وخاصة بعد قيام ثورة 

إنجمترا التي انفردت بالمجال اإليراني بعد أن اشترت االمتياز الروسي والعمل عمى 
 ستثمار في إيران.عرقمة أي محاولة أمريكية لال
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Abstract  

Iran became one of the crucial fields of international struggle 

after the capitalist countries obtained a series of privileges and 

agreements there. The international struggle was first limited to Russia 

and Britain, but it later expanded to include other small countries that 

obtained these privileges to exploit the country’s natural wealth which 

was competed for by many countries. 

Britain became widely interested in Iran during the second half 

of the nineteenth century when Britain obtained a number of 

privileges to exploit the country’s resources due to Britain’s 

awareness of the importance of Iran in terms of guarding and 

guaranteeing the British interests in the region. 

In the beginning, Britain succeeded in getting more privileges 

than Russia in the field of starting and upgrading big projects. This 

was economically and politically justified as Iran was more 

economically advanced and that is why it attracted the attention of 

other countries. Additionally, past experiences made Iranian 

politicians highly sensitive towards Russia whose danger was 

increasing. 

In the field of oil investment, Britain made a big success. The 

British got privileges in most parts of Iran, except the northern ones 

which were adjacent to the borders with Russia. Russia got the 

privilege of working there but did not succeed on its mission. 

Therefore, the privilege of exploitation was cancelled after the1917 

Revolution that did not recognize this privilege which was later 

bought by Britain. In this manner, Britain became the sole agent in the 

Iranian field after buying the Russian privilege and trying to stop any 

American attempt to invest in Iran.   
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التي حصمت عمييا  اإلتفاقياتو  اإلمتيازات أصبحت إيران بعد سمسمة من 
الذي اقتصرت أطرافو الدول الرأسمالية تؤلف محورًا أساسيًا من محاور الصراع الدولي 

في البداية عمى روسيا وبريطانيا وبعد ذلك توسعت حمقاتو بسرعة لتشمل دواًل أخرى 
وات البالد الطبيعية في شتى المجاالت الستغالل ثر  اإلمتيازات حصمت عمى تمك 

 االقتصادية مما أدى إلى تكالب الدول وتنافسيا لمحصول عمييا.

وكانت إيران قد دخمت في نطاق المصالح البريطانية الحيوية بشكل واسع 
سع عشر بعد أن حصمت األخيرة عمى مجموعة خالل النصف الثاني من القرن التا

الد في شتى النواحي إلحساسيا بأىمية إيران لحماية امتيازات الستغالل ثروات الب
مصالحيا وضمانيا في المنطقة، وشعورىا المستمر بحاجتيا الماسة التصاالت 

النصف الثاني من في  تمغرافية مع اليند خاصة بعدما اشتد نشاط المعارضة فييا 
البرقية إلشراك إيران بشبكة خطوطيا  ث سعت بريطانيا جاىدةر، حيشالقرن التاسع ع

تفاقيات بينيما خالل الفترة إم، كما تم توقيع عدة 9681فيما بين طيران وتبريز عام 
م لمد خط تمغراف يربط بغداد بميناء بوشير عمى الخميج العربي 9686-9681من 

م مدت بريطانيا خطًا آخر 9611ثم يصل بخط كراتشي البحري في اليند، وفي عام 
 . (9)ن طريق أوروبايربط بين مدينتي لندن وتبريز ع

وقد استطاعت بريطانيا الحصول عمى عدة امتيازات في البداية تفوق ما 
قامة المشروعات العمالقة وكان  حصمت عميو روسيا وكان ذلك في مجال التحديث وا 
لذلك ما يبرره اقتصاديًا وسياسيًا حيث أنيا أسبق في التقدم االقتصادي مما جذب 

تجارب الماضي قد ولدت حساسية مفرطة لدى الساسة أنظار الدول إلييا، كما أن 
م 9681شقند عام طاإليرانيين تجاه روسيا بعد أن تفاقم خطرىا عمى إيران واحتالليا ل

م والضغط عمى إيران لالعتراف بسيطرة روسيا عمى مرو 9666وسمرقند عام 
 .(1)م9661بمقتضي اتفاقية " آخال" المبرمة بينيما عام 

.  أحد الرعايا اإلنجميز قد حصل عمى )*(وليوس دى رويتر"وكان البارون " ج
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م من ناصر الدين 9611حقوق واسعة في إيران بموجب حصولو عمى امتياز عام 
 .(1)مقابل الحصول عمى نفقاتو الشخصية )*( شاه

وقد واجو ىذا االمتياز سخطًا كبيرًا في األوساط البريطانية ومقاومة شرسة من 
بسبب ضخامتو وما يتطمبو من رأسمال  –بإيعاز من روسيا  –انية الفئة الحاكمة اإلير 

كبير يفوق قدرات " رويتر" المالية، ولذا تم إلغاؤه، إال أنو رغم ذلك فقد ُعّد سابقة 
خطيرة حاولت األطراف المتصارعة استغالليا وفقًا لمصمحة كل منيم الخاصة. حيث 

متياز سكة حديد من حدودىا م عمى ا9618استغمت روسيا الفرصة وحصمت في عام 
الروسية  الفققاصمع إيران حتى تبريز لتسييل عممية التبادل التجاري بين منطقة 

واألقاليم الشمالية في إيران، كما حصمت فيو أيضًا عمى حق احتكار صيد السمك في 
إلغاء امتيازه السابق فقد منحو الشاه امتيازًا  عن ، ولتعويض " رويتر"(4)بحر قزوين

شاء البنك الدولي اإليراني برأس مال بريطاني قدره مميون جنييًا إسترلينيا فضاًل عن بإن
 .(1)منحو حق إصدار النقود

وأمام تسمط كل من روسيا وبريطانيا عمى مقدرات إيران فقد سعت الحكومة 
عن دولة ثالثة لموازنة القوة  إلى البحث البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر

م وسيطرة 9611البريطانية وخاصة بعد أن استولت إيران عمى ىرات عام  –الروسية 
قطع من األسطول البريطاني عمى جنوب إيران بسبب عدم امتالكيا ألسطول بحري 

وبالفعل فقد سعي الصدر األعظم اإليراني " أمير كبير" إلى  سواحميا،قوي يدافع عن 
ومة اإليرانية عدة اتصاالت مع بناء قوة بحرية إيرانية بالتدريج، حيث أجرت الحك

م وتمكن القائم بأعمال إيران في 9611-9619بعض الدول األوروبية في الفترة من 
من توقيع ) معاىدة الصداقة والتجارة( مع " جورج ب. مارش" القنصل  األستانة

م والتي تمكن " مارش" من أن يضيف إلييا 9619في أكتوبر  األستانةاألمريكي في 
خر وىو حق الواليات المتحدة األمريكية في إقامة قنصمية أمريكية في امتيازًا آ
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 .(8)بوشير" الميناء الرئيسي عمى الخميج العربي"

قد حصمت عمى  -ولما كانت بعض الدول األوروبية وخاصة انجمترا وفرنسا
امتيازات ضخمة الستغالل ثروات إيران في جميع المجاالت، فإن الكونجرس األمريكي 

رضت المعاىدة عميو وافق عمييا بشرط أن يضاف إلييا عبارة " معاممة األمة عندما ع
وة عمى أساس متبادل" ولكن الشاه لم يصادق عمى المعاىدة، وعزى موظفوا حظذات ال

وفي الواقع فإن  -الفارسي طالواليات المتحدة إلى قوة تأثير النفوذ اإلنجميزي في البال
الوثيقة  ل ميزان المدفوعات في إيران لصمتوختالكانت من أسباب ا اإلمتيازات تمك 

 .(1)بالتجارة بينما كان مصدرًا ألرباح الدول الغربية

وكان الكونجرس األمريكي قد وافق عمى قيام أول عالقة دبموماسية مع إيران 
حيث وصمت إلى طيران أول بعثة دبموماسية برئاسة " صموئيل بنيامين" الدبموماسي 

ن لو معرفة كبيرة بشئون الشرق األوسط التاريخية واالقتصادية، وتم األمريكي والذي كا
م، وجدير بالذكر أنيا كانت أول اتفاقية 9681توقيع اتفاقية بين الدولتين في عام 

 .(6)أمريكية إيرانية، وكانت لصالح التجار األمريكيين

 وخالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا تعمل بنشاط في
إيران لمحصول عمى امتيازات واسعة حددت طبيعة العالقات بين البمدين طوال العقود 

م 9666في عام " البريطانية  Leng" األخيرة من ذلك القرن، حيث حصمت شركة 
ارون بعد تقديميا رشاوى سخية ألعوان الشاه، عمى حق احتكار المالحة في نير الج

عمى امتياز  م9611يطانية في عام البر  Talbout "تالبوت "كما حصمت شركة 
التبغ وتصنيعو في إيران لمدة خمسين سنة مقابل حصول  يمنحيا حق احتكار تجارة

، ولكن الشاه اضطر الحكومة اإليرانية عمى خمسة عشر ألف جنييًا إسترلينيا سنوياً 
مقابل تعويض مالي ليا  –بسبب اإلضطرابات التي عمت البالد  –متياز إلى إلغاء اإل

 .(1)دره خمسمائة ألف جنييًا إسترلينياً ق
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 امتيازات النفط:

 .)*(حقق البريطانيون نجاحًا كبيرًا في مجال النفط ويعتبر" وليام نوكس دراسي"
رائد صناعة البترول في الشرق األوسط الذي جازف بدخول ىذه الصناعة في عام 

سنوات طويمة ران استغالل حقوق البترول في إيم، ولوال ىذه المجازفة لتأخر 9119
ولتغيرت وجية السياسة البريطانية اإلمبريالية كثيرًا، ومع أن " دراسي" لم تطأ أقدامو 
أرض إيران، كما أنو لم ير برمياًل من البترول الخام طوال حياتو، ولم تستغرق زيارتو 
لمشرق األوسط سوى يومين فقط مكثيما في القاىرة حين عبرت الباخرة التي استقميا 

استراليا خالل رحمة عودتو إلى بريطانيا، فبعد صعوبات كثيرة تم التوصل التفاق من 
م منح بموجبو "دارسي" امتياًزا مطمًقا الستخراج 9119مايو  16مع شاه إيران في 

عداده ونقمو وبيعو في   منطقة مساحتياالبترول والغاز الطبيعي وصناعة األسفمت وا 
 .(91)نت مدتو ستين عاًماوكا ألف كيمومترا 9611 مناطق إيران

منطقة الحدود الشمالية مع  ال يشملوجدير بالذكر أن ذلك االمتياز كان 
روسيا التي أىداىا الشاه إلى الروس الستغالليا، وكانت شروط تمك االتفاقية أن 

ألف سيًما قيمة كل منيا جنيًيا  11يؤسس "دارسي" شركة تكون حصة إيران فييا 
% وعشرين 98إلضافة إلى حصوليا عمى حصة في األرباح قدرىا استرلينًيا واحًدا، با

ألف جنيًيا استرلينًيا نقًدا، فضاًل عن تعيين الجنرال "أنطوان كتابجي" الضابط اإليراني 
 .(99)المتقاعد مفوًضا عنيا لرعاية مصالحيا فييا

مقابل ذلك  )*(وبذلك فإن الشروط التي حصل عمييا "مظفر الدين شاه"
انت صفقة خاسرة إليران حين كان امتياًزا غريًبا في اإلعفاءات التي نص متياز كاإل

عمييا، وفي مدى الظمم الذي ألحقو بالشعب المالك الحقيقي لمنفط فحسب بل ألن ذلك 
االمتياز الظالم قد اتخذ أساًسا لجميع امتيازات البترول التي عقدت مع البالد العربية 

 .(91)يت والمممكة العربية السعوديةاألخرى وفي مقدمتيا العراق والكو 
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ولتنفيذ بنود المادة العاشرة من بنود االمتياز قام "دارسي" بتأسيس شركة 
"First Exploration Co. 811م لتمويل امتيازه برأسمال قدره 9111مايو  19" في 

ألف  11ألف سيم اكتتبيا باسمو، وكان عميو أن يدفع  811موزعة عمى  اً ألف جنيي
نقًدا إلى الحكومة اإليرانية وأن يتنازل ليا عمى أسيم بمبمغ مماثل في الشير جنيًيا 

 .(91)اإلمتيازالذي يمي إنشاء الشركة المنوط بيا استغالل 

الجائرة في غضب الشعب اإليراني الذي تجمى  اإلمتيازات وقد تسببت تمك 
ن عمى في حدوث مظاىرات عمت مختمف أنحاء إيران مما أجبر الشاه مظفر الدي

الموافقة عمى إجراء انتخابات نيابية ألول مرة في تاريخ البالد، ومنذ البداية عادى 
بواسطة كتائب القوازق في  النيابي الروس الثورة وساعدوا الشاه في قصف المجمس 

م، وتعقبت الثوار وفتكت بالكثيرين منيم، وكان الشاه قد لجأ إلى روسيا 9111يونيو 
دعت  ما احتفظت بو روسيا لدييا لمضغط عمى اإليرانيين إذاخوًفا من فتكيم بو، ف

الحاجة لذلك، أما عن المجمس النيابي فقد اتفق أعضاؤه عمى استقدام خبراء أمريكيين 
( الذي عين أميًنا عامة Morgan Schusterبرئاسة المستشار "مورجان شوستر" )

ا لمتدخل األمريكي المباشر م، مما أدى لفتح الباب تدريجيً 9199لمخزانة اإليرانية عام 
 (94)في الشؤون الداخمية اإليرانية

وكان استقدام البرلمان لمخبراء األمريكيين أمًرا مزعًجا لمروس، فبينما اضطر 
اإلنجميز لقبوليم نتيجة لمتعاون المعروف بينيما، اعترضت روسيا عمى ذلك وىددت 

المستشار األمريكي في طيران، بإنزال قواتيا العسكرية في شمال إيران إذا لم يعزل 
كما طمبت رسمًيا من الحكومة اإليرانية عدم تعيين مستشارين أجانب دون موافقة 
مسبقة منيا عمى ذلك، وتأكيًدا لجدية مطمبيا فقد أرسمت مجموعة من قواتيا إلى شمال 
إيران وطمبت تعويًضا مالًيا عن النفقات التي تكمفيا إرسال تمك القوات، مما اضطر 

غالقو رسمًيا في  ديسمبر  14الحكومة اإليرانية إلى إيقاف المجمس النيابي وا 
 .(91)م9199
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وجدير بالذكر أن صعوبات العمل في الصحراء اإليرانية بسبب شدة الحرارة 
واختيار الجيولوجيين ألماكن غير مناسبة لمحفر وتيديد رجال القبائل لمبعثات التي 

ل ذلك قمًقا شديًدا لدارسي الذي كان قد دفع مبمغ تقوم بالتنقيب عن البترول سبب ك
ألف جنيًيا استرلينًيا من مالو الخاص دون الحصول عمى أي عوائد، ولكن من  111

حسن حظو أن األسطول البريطاني كان قد بدأ التفكير قبل عدة سنين في التحول عن 
وافق األدميرال استخدام الفحم الحجري إلى استخدام البترول لتشغيل سفنو، وبالفعل 

م لما 9114"، قائد البحرية البريطانية عمى ذلك بدًءا من عام Fisher"فيشر" 
الستخدامو من مزايا تكتيكية لألسطول إاّل أن ىذا القرار واجيتو مشكمة كانت تمثل 

 .(98)عقبة أمام األسطول حيث أن موارد البترول بعيدة عن بريطانيا

ارسي" في حفر بئر جديدة في منقطة ولمواجية مثل ىذا المشكمة بدأ "د
م، وكان 9116"مسجد سميمان" وبالفعل تدفق البترول من البئر بكميات وفيرة في عام 

إيرانية  –ىذا البئر أساس الشركة في المستقبل، حيث تم تأسيس شركة النفط األنجمو 
دره م الستثمار ىذا الحقل وبقية االمتياز اإليراني برأسمال ق9111في أبريل عام 

باقتراح من الحكومة  Borma مميون جنيًيا استرلينًيا قدمتو شركة بترول "بروما"
" رئيًسا لمجمس إدارة الشركة Strathconaالبريطانية التي عينت المورد "ستراثكونا" "

 11إيرانية بعقد قيمتو -الجديدة كي تمسك بزمام أمورىا وعوضت الشركة األنجمو
، وفي (91)ويد األسطول الممكي البريطاني بحاجتو من الوقودمميون جنيًيا استرلينًيا لتز 

م قدمت الحكومة البريطانية إعانة لتمويل الشركة، ومن أجل تأمين 9191عام 
قبيل نشوب الحرب العالمية  –إمدادات األسطول من البترول قامت البحرية البريطانية 

 ألف نيا بنحو ثالثمائةبشراء معظم أسيم النفط من "دارسي" والتي قدر ثم –األولى 
 .(96)جنيًيا استرلينًيا
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 أهمية البترول اإليراني في الحرب العالمية األولى:

وخشية انقطاع مورد البترول عن بريطانيا في حالة نشوب الحرب مع ألمانيا 
فقد وافق البرلمان البريطاني عمى اتخاذ خطوة بعيدة النظر تمثمت في إصداره مرسوًما 

إيرانية، التي قامت قبيل  –ق السيطرة عمى شركة النفط األنجمو يعطي لمحكومة ح
% من أسيم الشركة وغيرت أسميا إلى "بريتش 19إعالن الحرب بعدة أشير بشراء 

( وأكدت الحكومة عمى أن مجال عمل الشركة في Pritish Petroleumبتروليم" )
من منافسة شركتين مناطق حساسة في إيران والعراق، وكان دعميا ضرورًيا لحمايتيا 

األمريكية والتي كان  " شمى"احتكاريتين ىما "شركة النفط اليولندية استاندرد" وشركة 
 .(91)% من رأسماليا ويممك البريطانيون الجزء الباقي81اليولنديون يممكون 

وقد اشتد البحث عن النفط وازدادت أىميتو مع التوسع في استخدامو وقوًدا 
جارية ونظم السكك الحديدية والمعامل والسيما بعد تحول في تشغيل األساطيل الت

البحرية الممكية البريطانية إلى استخدامو في تشغيل أساطيميا، وقد شمل ىذا التغيير 
م 9198األساطيل البحرية لدول الحمفاء التي واجيت نقًصا كبيًرا في النفط بعد عام 

ولذا ، المتجية إلى بمدانيا وخاصة أثناء نشاط الغواصات األلمانية في ضرب السفن
% من حاجتيا من النفط من أقرب مصدر إلييا 61فقد انصب االىتمام عمى تأمين 

وىو الواليات المتحدة األمريكية، وكان ذلك سبًبا في توطيد الصمة بين الحكومة 
إيرانية من خالل تعيين مدراء حكوميين في مجمس  –البريطانية وشركة النفط األنجمو 

بالدخول في معاىدات مع فرنسا ومجموعة "شل" لتوزيع  ودعمياوفي فروعيا إدارتيا 
 .(11)حصص النفط في شركة النفط التركية

ولما كان النفط األمريكي ال يفي بحاجة الواليات المتحدة، كما أن حقوليا 
سوف تنضب إذا استمرت نسبة االستيالك المرتفعة من النفط الداخمي، ولتفادي 
حدوث ذلك فقد اتجيت لالستفادة من التطورات الجديدة التي طرأت بعد الحرب 
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ة لمسيطرة عمى احتياطي لصالحيا، ومن أجل تحقيق ذلك صنعت سفًنا تجارية ضخم
بعد الحرب  –نفط العالم، واعتمدت في خدمة مصالحيا النفطية في الشرق األوسط 

عمى سياسة الباب المفتوح حيث كان رأس المال األمريكي يسعى  –العالمية األولى 
 .(19)حثيثًا لمتسمل إلى نفط إيران منذ أواخر القرن التاسع عشر

إيرانية تم  –ن تأسيس الشركة األنجمو وجدير بالذكر أنو بعد عامين م
استكمال خط أنابيب منطقة "نفتون" البترولية والممتد إلى معمل تكرير عبدان وكذا 

م، وظمت الشركة في التوسع وأصبحت تجني 9199محطة التكرير بيا في أواخر عام 
سن م تم توقيع اتفاقية جديدة تح9111م، وفي أبريل 9191أرباًحا كبيرة بنياية عام 

فيو وضع إيران حيث إن بنودىا راعت المصالح اإليرانية أكثر من سابقاتيا، لكنيا 
اشتممت عمى بند دمّر كل ما حصمت عميو إيران من مزايا وىو مّد االمتياز حتى عام 

9111(11). 

 اإليرانية واالمتياز اإليراني: –شركة البترول الروسية 

لى إيران لمتنقيب عن النفط فييا كانت الواليات المتحدة تسعى إلى التسمل إ
منذ أواخر القرن التاسع عشر لكن وجود بريطانيا وروسيا القيصرية فييا مثّل حجر 
عثرة أمام الرأسمال األمريكي، حيث احتكر البريطانيون النفط في معظم أنحاء إيران، 

م عمى حقوق استثنائية 9111كما حصمت شركة "دارسي"البريطانية في عام 
ما عدا المقاطعات الشمالية الخمس التي  ،ر في نفط إيران لمدة ستين عاًمالالستثما

م، حيث تكونت شركة النفط 9611منحت لروسيا لالستثمار فييا بمقتضى امتياز عام 
اإليرانية التي كانت تسمى "ساري" لمعمل ىناك إاّل أنيا سرعان ما أخفقت  –الروسية 

واعتبر االمتياز ممغًيا، ولكن روسيا أصرت  لعدم تحقيق إنتاج يذكر فتم وقف نشاطيا
اإليرانية عمى اعتبار معارضتيا السابقة مع  –عمى استمرار حقوق الشركة الروسية 

بريطانيا بعدم منح أي امتياز إلى أي دولة أخرى غيرىما في ىذه المنطقة، وبالفعل 



 وضحه صحن رفاعي مناور الهضيبان د.            م(11;2-2:81) والبترول اإليراني متيازاتاال عمى الصراع 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 ;; 

 –ال إيران أثناء مرابطة القوات الروسية في شم –حصل المواطن الروسي "خوستريا" 
م لمتنقيب عن النفط في المنطقة الشمالية، وقد اشترط 9198عمى امتياز في عام 

% من الدخل 98العقد أن يكون مدتو سبعين عاًما، وأن يدفع لمحكومة اإليرانية 
ذا لم يبدأ اإلنتاج خالل خمسة أعوام من تاريخ االتفاق يكون االمتياز  الصافي، وا 

اإليرانية الستخراج النفط  –ين شركة النفط الروسية الغًيا، ولذلك عمل عمى تكو 
 .(11)وسائر المواد المعدنية وبيعيا

م لم تدعم امتياز تمك الشركة ولم تعترف بو، 9191لّما قامت ثورة أكتوبر 
كما أعمنت بريطانيا أنو غير شرعي، ولذا فقد خطط "خوستريا" لعرضو عمى شركات 

إيرانية سارعت بشرائو  –اّل أن شركة النفط األنجمو فرنسية وىولندية وأمريكية لشرائو إ
ألف جنيًيا استرلينيًا، وبذا حالت دون وصول نفوذ  111م بمبمغ 9111مارس  1في 

 .(14)االحتكارات األمريكية إلى شمال إيران التي أصبحت بذلك دائرة امتيازات بريطانية

عدة مسائل ممحة العرش كان عميو أن يتعامل مع  )*(وعندما تولى "رضا خان"
أىميا الحصول عمى السالح والعتاد وحّل المسائل العالقة في عالقات إيران مع 

يناير  19االتحاد السوفيتي وبريطانيا، وكانت موسكو تدعم إيران حتى توفي لينين في 
م في نفس الشير الذي تولى فيو "رضا خان" وفي المقابل تولى "ستالين" الحكم 9114

يتي وكان يمثل التيار المتشدد الذي كان يدعم الحركات االنفصالية في االتحاد السوف
في شمال إيران مما كان سيعوق خطة رضا خان لتنصيب نفسو شاًىا عمى إيران، 
ولذا فقد كان عميو أن يغّير وجيتو إلى بريطانيا، ومع ىذا فقد استطاع االتحاد 

ط صحراء "خوريا" شرقي م الحصول عمى امتياز الستثمار نف9111السوفيتي في سنة 
عاًما، وتكونت الشركة باسم "شركة نفط صحراء خوريا" التي ساىم 11طيران لمدة 

% في رأسمال 11فييا االتحاد السوفيتي بواسطة البنك الروسي في طيران بنسبة 
 .(11)الشركة
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 النفط اإليراني في الحرب العالمية الثانية:

ت إيران سياسة الحياد رسمًيا إاّل أن بعد اندالع الحرب العالمية الثانية تبن
التغيرات التي طرأت عمى سياسات الدول األوروبية خمفت تأثيرات ميمة عمى تمك 

أغسطس  11سوفيتي إليران في  –السياسة وأدت في النياية إلى الغزو األنجمو 
م بيدف حماية خطوط االتصال مع روسيا عبر األراضي اإليرانية، وقد حاولت 9149
اإليرانية الدفاع عن إيران لكنيا لم تواصل القتال بسبب صدور قرار وقف  القوات

، وقد تعيد الطرفان بعد إتمام عممية (18)ساعة من اليجوم 46إطالق النار بعد مضي 
الغزو باحترام سيادة إيران واستقالليا ومنحيا التسييالت والمساعدات االقتصادية 

إيرانية بدفع عائدات النفط لمحكومة اإليرانية  – الالزمة، واستمرار شركة النفط األنجمو
الجارية وانسحاب قواتيما من إيران في حالة انتياء الحرب وزوال  اإلتفاقياتحسب 
 .(11)الخطر

وقد بدأت الشركات النفطية األمريكية تسعى إلى مساندة حكومتيا لمحصول 
ي أثارت انتباه تمك عمى امتيازات نفطية خارج حدود بالدىا وكانت أول المناطق الت

الشركات ىي منطقة الشرق األوسط وخاصة منطقة الخميج العربي لما تحتويو من 
مخزون نفطي كبير، وقد تزايد اىتمام دول الحمفاء بالنفط بعد أن حققت دول المحور 
بعض االنتصارات عمى دول الحمفاء في منطقة الشرق األقصى، كما سعت الحكومة 

ثالثة لمموازنة بين المصالح البريطانية والسوفيتية من جية اإليرانية إليجاد قوة 
والمصالح الوطنية من جية أخرى، فكانت الواليات المتحدة ىي تمك القوة، حيث حث 
رئيس الوزراء اإليراني الواليات المتحدة إلرسال ممثمين عن شركة "سوكوني فاكيوم 

 .(16)ىذا االمتيازالنفطية" إليران ألنو كان يفضل حصول أمريكا عمى مثل 

األطماع األمريكي بالمساعي السوفيتية لمحصول عمى امتياز نفط  وقد قوبمت
م، فالمعارضة السوفيتية المستمرة لممصالح 9144شمال إيران في سبتمبر، أكتوبر 
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النفطية الغربية في إيران باعتبارىا من مكائد اإلمبريالية واالستعمار يصبح ممكًنا، في 
لزيارة التي قام بيا مساعد رئيس الدائرة الخارجية السوفيتية إليران ضوء ذلك عكست ا

م المصالح السوفيتية في إيران، وحتى ترضي إيران جارىا القوي 9144في سبتمبر 
قامت الحكومة اإليرانية بدراسة فكرة تكوين اتحاد شركات إيرانية الستغالل مصادر 

موال واالستشارة الفنية الروسية، النفط في الواليات الشمالية بمساعدة رؤوس األ
واستجاب الوفد السوفيتي لذلك معبًرا عن استعداد بالده تزويد إيران بالخبراء والمكائن 
 1وتقديم جميع أشكال المساعدة ليا، إال أن قيام المجمس بتشريع قانون جديد في 

ل م ينص عمى منع الحكومة من منح امتيازات لمشركات وممثمي الدو 9144أكتوبر 
 .(11)كل آمال البعثة السوفيتية في الحصول عمى امتياز نفطي في إيران أنيى

وعقد  اإلمتيازات مما سبق يتضح أن إيران أصبحت بعد منح سمسمة من 
التي حصمت عمييا الدول الرأسمالية تؤلف محوًرا أساسًيا من محاور  اإلتفاقيات

ا وبريطانيا، ومن ثم توسعت الصراع الدولي، فاقتصرت أطرافو في البداية عمى روسي
 كان من التي حمقاتو بسرعة لتشمل الدول الكبرى، فضاًل عن بعض الدول األخرى

 بمجيكا الدولة الصغيرة والبعيدة عن إيران إاّل مثااًل لالستدالل عمى ىذه المسألة. بينيا
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 الهوامش
اب المصري، القاىرة، دونالد ولبر: إيران وماضييا، ترجمة عبد المنعم محمد حسنين، دار الكت (9)

 .91م، ص9161
 نفس المرجع والصفحة. (1)

()   البارون " جوليوس دي رويتر" ىو مؤسس وكالة أنباء " رويتر" وكان لو نشاط كبير في
بناء الطرق والسكك الحديدية والقنوات وأعمال الري. انظر: حربي محمد، تطور الحركة 

م، 9111مطابع دار الثورة، بغداد، م، 9111حتى سنة  9611الوطنية في إيران من سنة 
 .1ص

()   ( ىو ابن محمد شاه بن عباس ميرزا، ولد في 9618-9646ناصر الدين شاه )91م 
ًً في منطقة أذريبجان قبل تسممو العرش، أعمن نفسو شاىًا 9619يوليو  م، كان  حاكمِا
و ما ي 9م، وظل يحكم حتى اغتيالو عمى يد ميرزا محمد في 9646أكتوبر  11في 

م وبعد أن ساءات أحوال إيران في عيده لدرجة كبيرة. انظر : صادق نشأت 9618
م، 9181، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 9مصطفى حجازي: صفحات عن إيران، ط

 .68-61ص ص 
 .1حربي محمد، المرجع السابق، ص (1)
النصف الثاني  ناظم يونس الزاوي، وطاىر خمف، االمتيازات الروسية والبريطانية في إيران في (4)

 .1م، ص1119، 4، العدد1من القرن التاسع عشر، مجمة جامعة دىوك، المجمد 
فوزي خمف شويل: إيران في سنوات الحرب العالمية األولى، منشورات مركز دراسات الخميج  (1)

 11م، ص9161العربي، جامعة البصرة، 
عشر، رسالة دكتوراه، فوزي خمف شويل: تغمغل النفوذ األمريكي في إيران في القرن التاسع  (8)

 .96م، ص9111كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
فوزي خمف شويل: تغمفل النفوذ األمريكي في إيران في القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه، كمية  (1)

 .96م، ص9111اآلداب، جامعة بغداد، 
بي، المجمد نوري عبد البخيث السامرائي: من تاريخ النفوذ األمريكي في إيران، مجمة الخميج العر  (6)

 .91م، ص9161، مركز دراسات الخميج، جامعة البصرة،. 9، العدد91
م(، رسالة 9119-9111البريطانية ) –سميرة عبد الرازق عبد اهلل العاني: العالقات اإليرانية  (1)
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 .99م، ص9111دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
() ن الثراء، وىناك اشترك مع أحد وليام لوكس دراسي: موطن بريطاني ىاجر إل أستراليا ع

أصدقائو في البحث عن مناجم الذىب واستطاع تكوين ثروة طائمة ثم عاد إلى بريطانيا ثم 
سافر بعدىا إلى بالد فارس لمتنقيب عن النفط. طاىر خمف البكاء: صفحات من التاريخ 

ة بغداد، م(، مجمة كمية التربية، جامع9111-9119السياسي المتيازات النفط في إيران )
 .14م، ص 9111، 1العدد

م(، األىمية لمنشر والتوزيع، 9111-9119جواد العطار: تاريخ البترول في الشرق األوسط ) (91)
 .91م، ص9111بيروت، 

 جواد العطار: نفس المرجع والصفحة.  (99)
()  م، وتولى 9616م وتولى والية العيد عام 9611مارس  11مظفر الدين شاه: ولد في

م، بعد أصابتو بمرض 9111م، وتوفى عام 9618مايو  9والده في  العرش بعد اغتيال
، 4( ىجري، ج94-91-91السل. انظر : ميدي بإمداد: تاريخ رجال إيران درقرن )

 .111-148ىـ.ش ، ص ص  9188طيران، 
 .91م، ص9119سميم طو التكريتي: معركة النفط في إيران، منشورات البصري، البصرة،  (91)
، دار 9م(، ط9119-9119اريخ السياسي المتيازات النفط في إيران )ناظم يونس الزاوي: الت (91)

 .41م، ص1191دجمة، عمان، 
فريد حاتم الشحف: العالقات الروسية اإليرانية وأثرىا عمى الخريطة الجيوسياسية في منطقة  (94)

 .11م، ص1111الخميج العربي، دار الطميعة الجديددة، دمشق، 
 .16فريد حاتم الشحف: نفس المرجع، ص (91)
 .11فريد حاتم  الشحف: نفس المرجع، ص (98)
 .911رونالد ولبر: المرجع السابق، ص (91)
أحمد محمود السارالي: رضاه شاه.. نيضة إيران الحديثة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  (96)

 .996م، ص9111
 .96جواد العطار: المرجع السابق، ص (91)
م(، رسالة ماجستير غير 9111-9196فوزية صابر محمد: إيران بين الحربين العالميتين )  (11)

 .186م، ص9168منشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
 .181فوزية صابر محمد: نفس المرجع، ص  (19)
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 فوزية صابر محمد: نفس المرجع والصفحة. (11)
 .981فوزي خمف شويل: المرجع السابق، ص (11)
لعالميتيين السوفيتية بين الحربين ا –ناظم يونس الزاوي وسعاد حسن جواد: العالقات اإليرانية  (14)

 89م، ص1111، 9، العدد 1م(، مجمة جامعة دىوك، المجمد 9196-9111)
()  ( :ولد في قرية شمال طيران تعمم 9144يوليو  11 -9116مارس  98رضاه شاه بيموي ،)م

م ثم 9111القراءة والكتابة ثم دخل الجندية وظل يترقى في حتى وصل إلى رتبة جنرال عام 
م انظر : محمد 9118الحربية، وعين شاىًا عمى إيران في أبريل  تولى قيادة الجيش وزارة

وصفى أبو مغمي: دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة، مركز دراسات الخميج العربي، سمسمة 
 .44-41م، ص ص9161، الكويت، 98إيران والخميج العربي، العدد 

م، مجمة 9111-9191ن أحمد باسل البياني: تطور السياسة النفطية السوفيتية تجاه إيرا (11)
م، 9161، جامعة الكويت، 49، العدد 99دراسات الخميج العربي والجزيرة العربية، السنة 

 .949ص
م(، ترجمة عمى حسين فياض 9111-9149روح اهلل رمضاني: سياسة إيران الخارجية )  (18)

 م،9164وعبد الحميد حميد جورى، منشورات مركز دراسات الخميج العربي، جامعة البصرة، 
 .41ص

 .941ناظم يونس الزاوي: مرجع سابق، ص (11)
 .911ناظم يونس الزاوي، نفس المرجع، ص (16)
 .11فريد حاتم الشحف، المرجع السابق، ص (11)
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 المصادر والمراجع
 الرسائل الجامعية:  -أوالا  

فوزي خمف شويل: تغمغل النفوذ األمريكي في إيران في القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه،  -9
 م9111جامعة بغداد،  كمية اآلداب،

م(، 9119-9111البريطانية ) –سميرة عبد الرازق عبد اهلل العاني: العالقات اإليرانية  -1 
 م9111رسالة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

م(، رسالة ماجستير 9111-9196فوزية صابر محمد: إيران بين الحربين العالميتين )  -1
 م9168معة البصرة، غير منشورة، كمية اآلداب، جا

 المراجع العربية: -ثانيا
أحمد محمود الساداتي: رضاه شاه.. نيضة إيران الحديثة، مكتبة النيضة المصرية،  -9

 م، 9111القاىرة، 
م(، األىمية لمنشر 9111-9119جواد العطار: تاريخ البترول في الشرق األوسط ) -1

 م9111والتوزيع، بيروت، 
م، مطابع 9111حتى سنة  9611كة الوطنية في إيران من سنة حربي محمد، تطور الحر  -1

 م9111دار الثورة، بغداد، 
دونالد ولبر: إيران وماضييا، ترجمة عبد المنعم محمد حسنين، دار الكتاب المصري،  -4

 م9161القاىرة، 
 م9119سميم طو التكريتي: معركة النفط في إيران، منشورات البصري، البصرة،  -1
، مكتبة األنجمو المصرية، 9ت ومصطفى حجازي: صفحات عن إيران، طصادق نشأ -8

 م9181القاىرة، 
، 9م(، ط9119-9119ناظم يونس الزاوي: التاريخ السياسي المتيازات النفط في إيران ) -1

 م1191دار دجمة، عمان، 
منطقة  فريد حاتم الشحف: العالقات الروسية اإليرانية وأثرىا عمى الخريطة الجيوسياسية في -6
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 م.1111الخميج العربي، دار الطميعة الجديدة، دمشق، 
 ىـ.9188، طيران، 4( ىجري، ج94-91-91ميدي بامداد: تاريخ رجال إيران درقرن ) -1

 الدوريات: -ثالثا
م، مجمة 9111-9191أحمد باسل البياني: تطور السياسة النفطية السوفيتية تجاه إيران  -9

 م9161، جامعة الكويت، 49، العدد 99رة العربية، السنة دراسات الخميج العربي والجزي
م(، ترجمة عمى حسين فياض 9111-9149روح اهلل رمضاني: سياسة إيران الخارجية )  -1

 م9164وعبد الحميد حميد جورى، منشورات مركز دراسات الخميج العربي، جامعة البصرة، 
-9119ازات النفط في إيران )طاىر خمف البكاء: صفحات من التاريخ السياسي المتي -1

 م9111، 1م(، مجمة كمية التربية، جامعة بغداد، العدد9111
فوزي خمف شويل: إيران في سنوات الحرب العالمية األولى، منشورات مركز دراسات  -4

 م.9161الخميج العربي، جامعة البصرة، 
ية بين الحربين السوفيت –ناظم يونس الزاوي وسعاد حسن جواد: العالقات اإليرانية  -1

 م.1111، 9، العدد 1م(، مجمة جامعة دىوك، المجمد 9111-9196العالميتيين )
ناظم يونس الزاوي وطاىر خمف، االمتيازات الروسية والبريطانية في إيران في النصف  -8

 م.1119، 9، العدد 1الثاني من القرن التاسع عشر، مجمة جامعة دىوك، المجمد 
سامرائي: من تاريخ النفوذ األمريكي في إيران، مجمة الخميج العربي، نوري عبد البخيت ال -1

 م.9161، مركز دراسات الخميج، جامعة البصرة،. 9، العدد91المجمد 
محمد وصفى أبو مغمي: دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة، مركز دراسات الخميج  -6

 .م9161، الكويت، 98العربي، سمسمة إيران والخميج العربي، العدد 
 

 





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 62 April 2021

Forty-seventh year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


