
 

 الحكم البهلوي  [رضا شاه وابنه محمد رضا شاه]

                                         ترجمة أ.د.دالل عّباس

 

العائلة هذه رجال من اثنان حكم إیران. في المالكة العوائل آخر الساللة،              البهلوّیة،
من ُتحسُب 1398هـ)، 1978م/1343- -1925) سنة 53 لمّدة إیران التوالي            على
ظروف وإلى العالمّیة، األوضاع حساسّیة إلى نظًرا إیران، تاریخ في المهّمة             العصور
ثاني وخلُع إیران في اإلسالمّیة الثورة انتصاُر قضى المرحلة. تلك في الخاّصة،              إیران

 ملوك هذه العائلة، على نظام الحكم الملكّي المتجّذر في إیران.

 تتضّمن هذه المقالة األقسام التالیة:

 1) البهلوّي األّول

 2) البهلوّي الثاني

 3) عصر البهلوّي األّول

 4) عصر البهلوّي الثاني

 أ) السیاسة والشؤون العسكرّیة

 ب) االقتصاد

 ج) االجتماع والثقافة

 5)أعضاء العائلة البهلوّیة

 

ناصرالدین عصر في ُولد البهلوّیة. الساللة س مؤسِّ رضاشاه ، األّول، البهلوّي (1           
من سوادكوه آالشت قریة في عسكرّیة عائلٍة في (1877م/1295هـ)، القاجارّي            شاه
(عّباسقلي) خان عباسعلي أوالد من واالخیر والثالثون الثاني وهو مازندران.            أعمال
مهاجري من آفرین نوش أّمه سوادكوه. لواء ضّباط أحد بیك، داداش بلقب              المعروف
إلى انتقلت ،(52 ص (الخلیلّي، خان لعّباسعلي الخامسة والزوجة المسلمین،            جورجیا
(أرفع، اإلرث على تنازٍع من أعقبه وما زوجها، وفاة بعد رضا، طفلها مصطحبًة               طهران
وهذا ،(147 ص (آبراهامیان، التركّي الِعرق من رضاشاه البعُض عّد .(105             ص
القاسم أبي خاله، منزل في أّمه مع حیاته من األولى المرحلة في رضا عاش شّك.                 موضُع
في اإلیرانّي الجیش في لواٌء القوزاق: [لواء القوزاق ثكنة في خیاطا یعمل كان الذي                بیك،
ظّل وفي طهران، في سنغلج حّي في ویعیش الروس]، القادة بإمرة القاجارّي              العصر
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150 ص بلوشر، 56؛ ص (الخلیلّي، المحاورة) (لغة تدریجیا الروسّیة اللَّغة تعّلم             رعایته
.( 

القوزاق*"، "لواء إلى خاله بمساعدة رضاشاه انضّم 1891م/1411هـ، العام           في
ن)، ص. ن، م. أرفع، 48؛ ص البهلوي، (محّمدرضا عمره من عشرة الرابعة في                وكان
جنديَّ العسكریَّة حیاته بدأ عشرة. الخامسة في (70 ص ،1 (مج بهار قول على بناًء                 أو
عسكريٍّ منصب أّول ن). ص. (م.ن، القوزاق ثكنة في األّول الفوج في احتیاطیا               مشاٍة
[الّرماة تیر شصت فصیلة آمر) مقام قائم أو نائب (أي باشي وكیل منصب هو                توّاله
،1 مج ن، (م. تیر" شصت "رضاخان باسم فُعرف الفصیلة، قیادة بعدها توّلى               السّتین]،
سلوكه في والحنكة والتفاخر الظهور حبُّ باَن نفسها، اآلونة وفي 70-71)؛             ص
مج (المستوفي، القوزاق لمصلحة وتعبیدها الطرقات لشّق التخطیط خالل من            وتصّرفاته

 3، ص 324).

بتعّلم أصدقائه أحد بمساعدة بدأ ذلك وبعد أمِّیا، حیاته نصَف رضاخان             أمضى
شارك المرحلة هذه في .(443 ص ،2 مج أحمد، (بني القوزاق ثكنة في والكتابة                القراءة
البختیارّي أسعد السردار أمثال من بارزة شخصّیات بها قامت التي العملّیات بعض              في
في علیشاه محّمد أخي ساالرالدولة تمّرد إخماد العملّیات تلك من األرمنّي؛ خان              وبیرم
1 مج (بهار، له للتصّدي فرمانفرما میرزا عبدالحسین إمرة تحت سارع فقد البالد،              غربّي
وترقیته البالد، أنحاء مختِلف في فیها شارك التي العملّیات تلك ُتحسُب .(72 -71 ص ،               
رتبة ناَل حین القوزاق. لواء في خدمته أثناء في العسكرّیة إنجازاته من عمید، رتبة                إلى
بـ ُلقِّب الثاني]، والمالزم األّول المالزم بین القاجارّي العصر في عسكرّیة [رتبٌة              النائب

 "رضا ماكسیم"، لمهارته في استخدام الَمدافع من نوع الماكسیم (نیازمند، ص 52).

وغیرها طهران في االضطرابات حّدة تفاقمت حین [القاجارّي]، شاه محّمدعلي عصر             في
أن لرضاخان أتاَح مّما األجنبّیة، السفارات أمن حمایَة القوزاق لواُء توّلى المناطق،              من
60 ،58 ص ن، (م. األلمانّیة السفارة ثّم البلجیكّیة، السفارة أمن حمایة مهمَّة مستقال               یتوّلى
الُمشاة فوج قیادة ویتوّلى عقید، رتبَة یحمُل رضاخان كان األولى، العالمّیة الحرب في .(              
لإلطاحِة بیدًقا اإلنجلیز فاستخدمه روسیا)، في أكتوبر األّول- تشرین ثورة (بعد همدان              في
المهّمة، تلك نجاح وبعد ِكلرجه 1)، (العقید الروسّیة للثورة المناِصرة القوزاق لواء             بقیادِة
-73 ص ،1 مج (بهار، همدان في ماة الرُّ لفوج قائًدا القوزاق لواء نائب من بدعٍم َب                 ُنصِّ
األّول باالنقالب اإلنجلیز، مع له تعاوٍن أّول وهو رضاخان، علیه أقَدَم ما ُعرف .(75              
وقامت جیالن، في االضطراباُت حدَثت حین .(77 -74 ص ،1 مج ن، (م.               لرضاخان
فأرسلته عمید، رتبة یحمُل خان رضا كان 1919م/1337هـ، العام في الغابة             ثورُة
بالمیرزا الهزیمَة أوقَع أن وبعد جیالن، إلى العسكرّیة الِفرق وسائَر الدولة وثوق              حكومُة
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ظّلت الغابة انتفاضَة لكّن .(181 -179 ص (نیازمند، طهران إلى عاَد خان*              كوتشك
حكومة ظّل في أخرى، ة ومر الحّكام، مضاجَع ق تؤرُّ المتعاقبة، للحكومات قلٍق             مصدَر
أوتریاد 2 الُمشاة، فوج قیادَة یتوّلى كان الذي رضاخان، ُكلَِّف (مشیرالدولة)، بیرنیا             حسین
على وُأجبروا بالهزیمة، ُمنیوا لكّنهم الغابة، ثورة بإخماد القوزاق أفواج وسائر             طهران،
رأس على قزوین، من بالقرب اإلنجلیز (معسكُر آغابابا معسكر في والتمركز             االنسحاب،
مقّدمات ولتمهید مجددا، بدأوا اآلونة، تلك في اإلنجلیز أّن یبدو منجیل). إلى              الطریق
لمخّططاتهم، منفًِّذا اختیاُرهم علیه وقع الذي رضاخان، مع المحادثات إجراَء            االنقالب،
اعترف لقد .(81 -80 ص ،1 مج (بهار، الحكم وإسقاط لالنقالب التحضیر إلى               الهادفة
كان الوطِن حبَّ أّن مدعیا الفعلة، تلك على حملوه الذین هم اإلنجلیز أّن ذلك بعد                 رضاخان
آبادي، (دولت 1339هـ اآلخرة ُجمادى 14 /1921 فبرایر شباط- 22 انقالب لتنفیذ              دافَعه
اإلنجلیز الساسُة اختاره الذي الشخَص رضاخان كان األحوال كّل في .(343 ص ،4               مج
←) المرحلة تلك في المعّوقات وتخّطي إیران، في المستقبلّیة التطّورات            لقیادة
انقالب ← أیًضا 219؛ -216 ،183 -167 ص غني، سیروس 79؛ ص              آیرونساید،

  الثالث من الحوت* [الثاني والعشرین من شهر شباط- فبرایر].

رشتي. سبهدار حكومَة وأسقطت العاصمَة، القوزاق أفواُج فاحتّلت االنقالُب،           وقع
اإلنجلیزّي الصحافّي باطبائّي*، الطَّ ضیاءالدین السّید لالنقالب السیاسّي القائُد الحكَم           توّلى
في القوزاق. لواء قائَد كونه العسكرّیة، السلطة رئیس میربنج، ورضاخان            الهوى،
السلطنة، على المحافظة على تأكیده خان رضا كرَّر االنقالب، أعقبت التي             البیانات
على مؤكًِّدا أأمر...) (أنا عبارة مستخِدًما المسّلحة للقّوات العاّم القائُد بأّنه نفَسه              واصًفا
وقٍت بعد .(231 -229 ص ،4 مج آبادي، (دولت واالمن النظام على المحافظة               وجوب

 وجیز منحه أحمدشاه رتبَة لواء، وِصفَة قائِد الجیش (بهار، مج 1، ص 86).

أعقبتها، التي الحكومات وفي ضیاء، السّید حكومة في الحربّیة وزارة تولِّیه له              مهَّد
جاء لرضاخان، الوزارّیة الحقیبة هذه إسناد أّن ومع قدراته. لمضاعفة المالئمة             األرضیَّة
بأمر إلهائه بهدف المعارضین، من وعدٍد العهد) (ولّي میرزا محّمدحسین من             بتواطٍؤ
(بهبودي، وتوّقعاتهم آلمالهم مخّیبة النتیجة جاءت العسكرّیة، قدراته من والحدِّ            الوزارة،

 ص 25).

الجیش]-، [قائد سپه" "سردار اسُمه باَت حیث رضاخان- حیاة من الحَقبة             هذه
تجمیع برامجه رأس على كان البالد. في التنفیذّیة السلطة من الُمستمّد النفوذ مع               ترافقت
(دولت بأجمعها العسكرّیة القّوات توحید وتالًیا تنظیمها؛ وإعادة المبعثرة، القوزاق            قّوات
وإیجاد القوزاق، لواء إلى وضّمها الشرطة قّوات بحّل قام .(246 ص ،4 مج               آبادي،
الوزراء رئیس السلطنة*، قوام اعتراض من غم الرَّ على ّي، الزِّ موّحد واحٍد،             جیٍش
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ارتداء على أیًضا العهد ووليِّ الشاَه الجیش قائد أجبر 556)؛ -555 ص ،1 مج                (مّكي،
ظّل في (أي نفسها اآلونة هذه في .(181 ص ،1 مج (بهار/ د الموحَّ العسكرّي ّي                الزِّ
على وقضى جیالن، باتجاه فرقٍة رأس على الجیش قائد ه توجَّ السلطنة)، قوام              حكومة
جنغل*=الغابة، ← أیًضا 383؛ -372 ص فخرائي، ← االّطالع من (لمزیٍد الغابة              ثورة

 ثورة).

المناصب أصحاب وتكلیف الجیش، ُبنیة في حدثت التي التغییرات هذه خالل             من
بها قام التي اإلجراءات ومن سلطته؛ دعائَم الجیش قائُد ثبَّت اإلدارّیة، بالشؤون              القوزاق
وتعزیز وتحفیزهم، الجیش ضّباط ترقیة یلي: ما إلى اإلشارة یجب السیاق، هذا              في
وبالتجهیزات ورواتبهم، ولباسهم الجنود بطعام خاّص اهتمام وإیالء العسكرّیة،           المدارس
وإیفاد ،(252 ،240 -239 ص ،2 مج أحمد، (بني األسلحة مصانع وإنشاء              العسكرّیة،
وتأسیس الحدیثة، العسكرّیة والعلوم الفنون على لالّطالع أوروبا إلى الضّباط من             بعثات
طائرة بشراء عمَله المكتب هذا بدأ وقد الجّوّیة، للقّوات الحربّیة وزارة في خاّص               مكتب
.(268 ص حكمت، 143؛ ص الخوئینّي، (إسكندري یونكرس 3األلمانّیة شركة من            حربّیة
الحكومّیة الغالل ومخازن األمیرّیة االمالك وعائدات والرسوم الضرائَب جعَل           كما
ص ،1 مج مّكي، 349؛ ص (هدایت، الجیش نفقات لتأمین الحربّیة، وزارة              بتصّرف

.(565 

تلك رضاخان فواجَه المالّیة، الشؤون في العسكِر ل تدخَّ الصحف           انتقدت
األّول- تشرین 9 ،3 العدد ،13 السنة (نوبهار، وإهانتهم الصحافّیین بضرب             االنتقادات
جواًبا لالنقالب، السنوّیة الذكرى وفي ،(48 ص 1341هـ، َصَفر 1922م/18            أكتوبر
نشر ومسّببه، االنقالب محّرك عن بحثها في الصحف بعض فیه وقعت الذي االلتباس               عن
من فیه صّرح 1340هـ، األولى 1922م/ُجمادى الثاني-ینایر كانون في بیاًنا            رضاخان
مج القدسّي، إعظام 489؛ -486 ص ،3 مج (المستوفي، االنقالب منفُِّذ هو أّنه وجٍل                دون
االنقالب- قیام منذ ُأِقرَّ العسكرّي-الذي الحكم استمرار على احتجاًجا .(48 -43 ص ،2             
من مجموعٌة اعتصمت والمالّیة، والعسكرّیة اإلدارّیة الشؤون في الجیش قائد            وتدّخل
صحیفة تحریر مدیر الیزدّي*، فّرخي ضمنهم من الروسّیة، السفارة في            الصحافّیین
المجلس نّواب انتقاد على وردا الحربّیة. وزیر نهَج معارضًة [اإلعصار]،            الطوفان
یوًما المتضّخم رضاخان لطموح المدّرس* حسن السّید اهللا آیة رأسهم وعلى             المعارضین،
مفّصًال شرًحا قّدم أن بعد تالًیا، فاالستقالة االستقالة، َحربَة األخیر هذا استخدم یوم،               بعد
العسكرّیین، تهدیدات لكّن 226)؛ ص ،1 مج (بهار، العسكرّي المجلس في             لخدماته
برفض تطالب الوزراء، ورئاسة المجلس إلى المحافظات من وردت التي            والبرقّیات
بعد متعمًِّدا، الحربّیة وزیر به عبث الذي المدینة- بأمن اإلخالل وعدم الجیش، قائد               استقالة
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التصالح، على والمجلس الَبالط أجبر النفوس- في الرعب لبثِّ العسكرّي الحكم             إلغاء
إلغاَء وأعلن المجلس، في ة مرٍّ ألّول فحضر الفرصة، هذه مثل ینتظر الجیش قائد               وكان
ن، (م. الحربّیة وزارة عن األمیرّیة والرسوم الضرائب إدارة وَفْصَل العسكرّي،             الحكم
كان وقد تقرَّب- الحین، ذلك منذ .(544 ص ،3 مج المستوفي، 228؛ ،203 ص ،1                 مج
لیحظى الكندرّي* میرزا سلیمان بزعامة االشتراكّیین النّواب من المجلس- لسلطة            مدرًكا
معاهدٌة وبینهم بینه ُعقدت الغرض ولهذا ،(547 -546 ص ،3 مج (المستوفي،              بدعمهم
النظام في سبق- كما الرفیعة- مكانته على تؤّكد 1923م/1341هـ، العام في             سّرّیة

 اإلیرانّي (بهبودي، ص 69).

القومّیین، من تقّربه خالل من العام، الرأي استقطاب إلى كذلك رضاخان             سعى
األمنّیة والقوى الجیش تنظیم إلعادة اّتخذها التي باإلجراءات إعجابهم أبدوا قد كانوا              الذین
(دولت مختلفة مواضیع في لهم ومشاورته معارضیه انتباه لفت خالل ومن البالد،              في
عزاء مراسم وفي الدینّیة، الجلسات في والمشاركة ،(286 ،280 ص ،4 مج              آبادي،
1923 العام من مایو أّیار- في القوزاق. من مجموعة برفقة السالم، علیه الحسین              اإلمام
قوام أّن قیل الذي الجیش- قائد الغتیال مؤامرة اكتشاف إثر على 1341هـ،              م/رمضان
ص (بهبودي، الّلدود عدّوه قوام، ُنفي لها- خّططا اللذان هما میرزا حسن ومحّمد               السلطنة
فیهم (بمن لداعمیه مركًزا كان الذي الخامس، للمجلس التشریعّیة الدورة افتتاُح مهَّد .(26             
سلیمان بزعامة واالشتراكّیون تدّین* محّمد السّید بزعامة النیابّي التجّدد تحالف            أعضاُء
أتاحت التي األرضیَّة أوروبا، إلى بالسفر شاه أحمد اّتخذه الذي القراُر وكذلك              میرزا)،
1923م/ربیع نوفمبر الثاني- تشرین في الوزراء. مجلس رئاسة یتوّلى أن            لرضاخان
قائد تكلیف مرسوم األولى عریضَتین: وقَّع أن بعد أوروبا إلى الشاه سافر 1342هـ               اآلخر
583 ،567 ص ،3 مج (المستوفي، سفره إعالن والثانیة الوزراء، مجلس برئاسة             الجیش
المحافظة على ینّص بیان بنشر حكومته، برنامج بتنفیذ الجیش قائد بدء ذلك، وأعقب ،(              
تشرین 29 ،1471 العدد ،7 السنة إیران ، (صحیفة القوانین وتنفیذ السلطنة، حقوق              على

 األّول- أكتوبر 1923م/ربیع األّول 1342هـ، ص 1).

الذي الجمهورّي، بالحكم المطالبة شعار ارتفع 1924م/1342هـ، العام أوائل           في
سلطنته مقّدمات وتحضیر القاجارّیة، السلطنة الجتثاث رضاخان، مخّططات من أّنه            قیل
قّدم نفسه، الوقت في .(584 ص ،3 مج المستوفي 345؛ ص ،4 مج آبادي،                (دولت
الملكّیة بنظام الجمهورّي النظام استبدال یتضّمن قانوٍن مشروَع المجلس في            أنصاُره
من الَبالط من بتحریض توّقفت، الحركة هذه لكّن ،(555 ص ،2 مج (مّكي،               الدستورّیة
والتي أخرى، ناحیة من مدّرس اهللا آیة بقیادة المجلس في النیابّیة األقلّّیة ومعارضة               ناحیة،
اعتراض عن فضًال المجلس، في لمدرِّس رضاخان، أنصار أحد تدّین* إهانة عن              أسفرت
أنصاره إهانة رضاخان وصف ذلك، إثر على قّم. إلى طهران َهجروا الذین              العلماء
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أبدى قّم في بالعلماء اجتماعه أثناء وفي له، واستعداٌء والَبالط للشاه خدمٌة بأّنها               لمدّرس،
.(62 ،42 ص ،2 مج (بهار، الجمهورّیة قیام دوَن الحكومة تحوَل أن على               موافقَته
المجلس، إلى أوروبا من أحمدشاه برقّیة وصول بعد االعتراضات، ِحّدة            ارتفعت
تقدیم على مجبًرا نفسه رضاخان فوجد الوزراء، مجلس برئیس ثقته عدم             والمتضّمنة
بالقیام الجیش تهدید مع ترافقت االستقالة هذه لكّن رودهن. إلى والذهاب             استقالته،
رودهن إلى یذهبوا أن النواب من عدٌد فاضطّر المركز، أوامر على والتمّرد              بانقالب،

 وإعادته (بهبودي، ص 131- 132).

العهد، وولّي الشاه ولمواجهة حكومته، تشكیلة في رضاخان عدَّل عودته،            بعد
ماّدة بإصداره هذا طلَبه المجلس حقَّق وقد المطلقة، الصالحّیات منَحه المجلس إلى              طلب
المملكة. في أمنّیة وقوى جیش من المسّلحة للقّوات األعلى الرئیس أّنه على تنّص               وحیدة
للقّوات العاّم القائد صفَة نفسه على ُیطِلق ذلك، قبل كان رضاخان، إّن قوله یجدر                ما
208 ،206 ص ،2 مج (بهار، رسمیا السمة هذه على حصل التاریخ هذا ومنذ               المسّلحة،

.( 

القوّي الحكم إقامة خالل من سلطته ركائز بتدعیم رضاخان شرع ذلك             بعد
السیاق، هذا وفي الصحف، على شدیدة رقابًة فرض وقد الحكم، في المركزّیة              واعتماد
العشرون]، [القرن بیستم قرن صحیفة مدیر عشقي*، میرزادة المشهور الشاعِر قتُل             أثاَر
غضَب الجمهورّي، بالحكم المطالبة من ساخًرا نادرة، بجرأٍة رضاشاه انتقد            الذي
إلى االّتهام أصابع هة موج مسبوق غیر نحٍو على جثمانه لتشییع احتشدت التي              الجماهیر
-107 ص ،2 مج بهار 616؛ ص ،3 مج (المستوفي، الجریمة وراء بأّنه               رضاخان،
سبیل في األمیركّیة) المّتحدة الوالیات (قنصل إیمبري الماجور اغتیال حادثة أّدت .(108            
أنصار من كبیٍر عدٍد اعتقال عن ذلك وأسفر العسكرّي. الحكم إعادة إلى هادي، الشیخ                ماء
من (لمزیٍد النفي أو بالسجن علیهم وُحكم إیمبري، قتل في المشاركة بتهمة              مدّرس،
،3 مج المستوفي، وأسبابها← وراءها، الخفّیة والعناصر الحادثة تفاصیل على            االّطالع
األقّلّیة المذكورة الحوادُث دفعت .(122 -115 ص ،2 مج بهار، 618-626؛             ص

  النیابّیة، بناًء على اقتراح مدّرس، إلى المطالبة باستجواب الحكومة.

الداخلّیة الشؤون في السیاسة سوَء تشمُل االستجواب في الواردة           الموادُّ
وضع وعدَم الدستورّیة، الحكومة على والتآمَر الدستور، انتهاك على والعمَل            والخارجّیة،
على ضراوًة الحمالت أشّد هي الحملة هذه وكانت المذنبین، ممتلكات على یدها              الحكومة
حیاتهم على والخوف والجرح، للضرب األقلّّیة نّواب تعرَّض لكّن رضاخان.            حكومة
عدََّل الحادثة، هذه بعد االستجواب. وتقدیم المجلس، في الحضور من منعهم             المهّددة،
السردار مثل معروفًة شخصیٍّات فیها وأدخَل الوزارّیة، تشكیلَته الثالثة للمّرة            رضاخان
-116 ص النورّي، الخواجة 631؛ -626 ص ،3 مج (المستوفي، وتیمورتاش*             أسعد
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تحقیَق ُیعیُق سدا ستشّكل مدّرس اهللا آیة معارضة أّن أدرك حین ذلك، عن فضًال .(119               
في فیروز) الدولة ونصرت الدولة (قوام هما مرّشحیه من اثنین له- مماألًة أدخَل-               نوایاه،

 حكومته الرابعة (فّرخ، ص 202).

حكٍم وإقامة القوى، مراكز على القضاء سیاسة تنفیذ على العمَل رضاخان             بدأ
[الحكومات الطوائف ملوك وإسقاط الخوانین، قدرات من الحّد خالل من قوّي،             مركزيٍّ
عن الخوانین من عدًدا أبعَد السیاق هذا وفي .(129 ص (البصرّي، العشائرّیة]              المحلّّیة
منها مختلفٍة، بذرائَع الدولة صولت خان وإسماعیل الملك قوام منهم نفوذهم،             مراكز
مثل منهم آخر عدٌد وُقِمع ،(259 ص ،4 مج آبادي، (دولت النیابّي المجلس في                العضویُّة
كالشیخ صاغرین آخرون وخضَع ،(134 ص ،2 مج (بهار، ماكوئي السلطنة             إقبال
یعود .(89 ،63 ص (لورین، حكمه منطقة على حملًة رضاخان شنَّ أن بعد               خزعل*
عن اإلنجلیز تخّلي إلى خزعل، الشیخ سّیما ال الخوانین، قمع في رضاخان نجاح               سبب
بإلغاء الخاّص القانوَن المجلُس أصدر أن بعد .(192 ص ،3 مج غني، (قاسم               مساندتهم
االسَم خان رضا اختار الُهوّیة، بطاقات واستصدار العائلة، اسم وتحدید التفخیم،             ألقاب
االسم بذكر باالكتفاء كلَّها الوزارات وأبلَغ ،(166 ص (آبراهامیان، لعائلته اسًما             "بهلوي"
رقم بالُفَلیم المتعّلقة 00820064 البطاقة ش، (الوثیقة الرسمّیة المراسالت في            بهلوي

  240004501 الموجود في سجّل محفوظات مدیرّیة الوثائق الوطنّیة اإلیرانّیة).

،(41 ص (البصرّي، أوروبا في إقامته مّدة تمدید على أحمدشاه رضاخان             أجبَر
التي رضاخان، إلجراءات وتأییدها للشاه، على شعواء حمًة الصحف شنِّ إلى ذلك              وأّدى
المعارضة، الصحف معظم فیها صودرت التي الظروف في األمن، إقرار إلى             أّدت
مجلس إعالن إلى أّدت المجلس، في رضاخان لداعمي المستمّرة الجهود أّن كما              وأوقفت،
السلطنة بتغییر والقاضي داور* قّدمه الذي المشروع أساس على الوطنّي            الشورى
أحمدشاه عزل 1925م/1343هـ، نوفمبر الثاني- تشرین 1 في ،(132 ص            (دشتي،
تألیف یتّم أن إلى المؤّقتة، الحكومة بتشكیل رضاخان وتكلیف القاجارّیة، الساللة             وسقوط
أعلن المجلس في وحیدًة مادة السلطنة تغییر مشروع ُطرح حین المؤّسسین.             مجلس
(الخواجة للقانون مخالٌف بأّنه المشروع فیه وصف إخطاٍر خالل من اعتراَضه             مدّرس
هم آخرین نّواب أربعة ومعارضة معارضته من غم الرَّ على لكْن .(155 ص              النورّي،
على المصادقة تّمت آبادي)، ودولت زادة، وتقي عالء، وحسین مصّدق،            (الدكتور
مجلس ُشكِّل نفسها السنة من أكتوبر األّول- كانون في األصوات. بأكثرّیة             المشروع
الساللة في الملك بقاء على تنصُّ التي المواّد الدستوِر ملحِق في وُعدِّلت              المؤّسسین،
رقم (الوثیقة ونسله البهلوّي رضاشاه إلى السلطة بانتقال تسمح بحیث            القجارّیة،
الوطنّیة الوثائق مدیرّیة في الموجودة 293005207 رقم بالُفَلْیم المتعلِّقة ،00380030          

 اإلیرانّیة)، وجرى تتویجه ملًكا في 24 نیسان-أبریل 1926م/رمضان 1344هـ.
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سنة دیسمبر األّول- كانون في للوزراء مجلٍس أّول شكَّل الذي رضاشاه             اعتمد
سیاسَة (370 ص (هدایت، فروغي ُذكاءالملك برئاسة 1344هـ، األولى           1925م/ُجمادى
بین مداولًة عهده، منتصف حّتى القاجارّیة، الشخصّیات إلى الوزراء رئیس منصب             إسناد
عینه الوقت وفي وفروغي. هدایت السلطنة ومخبر الممالك، مستوفي سّیما ال منهم              عدٍد
وفیروز داور مثل المجّددین بعَض الممالك، مستوفي برئاسة الثانیة حكومته في             أدخَل
القسم ← أیًضا 373؛ ص ن، (م. 1926م/1926هـ العام في والمالّیة، العدلّیة              لوزارَتي
عشرة السّت حكمه سنوات طیلَة شكَّل وقد األّول)، البهلوّي العصر المقالة، من              الثالث

 حوالى عشر حكومات.

رضاشاه تقرَّب الیونان، على تركیا وانتصار تركیا، في الجمهورّي الحكم قیام             بعد
،27 رقم الوثیقة ،11 ص أرفع"، حسن ("مذّكرات التركّیة الحكومة من المستطاع              قدَر
وفي اإلسالمّیة)، الجمهورّیة توثیق مركز محفوظات سجّل في الموجود 331 رقم             الملّف
ص (هدایت، البلَدین" بین الصداقة "تدعیم بهدف تركیا إلى سافر 1934م/1353هـ             العام
في المقّدسة العتبات إلى األّول سفره (كان الخارج إلى الثانیة رحلته هذه كانت               403)؛
أسفرت الوزراء). لمجلس رئاسته مرحلة في خزعل الشیخ أزمة انتهاء بعد             العراق،
خلع على النساء إجبار عن أنقرة") "هدّیة هدایت تعبیر بحسب (أو تركیا إلى               رحلته

 الحجاب (م. ن، ص 405).

وفیروز تیمورتاش مثل رجاٌل السیاسیَّة الساحَة دخل حكمه، مّدة منتصف            حّتى
أخرجهم الشاه، ظّن سوء لكّن البالد، شؤون على القّیمین كانوا زادة، وتقي أسعد               وسردار
من بتخطیط ، ُمذلٍّ نحٍو على القتَل معظمهم مصیُر وكان تدریجیا، السیاسة عجلة              من
ظّنه إساءَة اّن كما المستبّد. وحكمه المطلقة سلطُته بدأت المرحلة هذه من ابتداًء               الشاه.
عن ذلك وأسفر األلمان. أحضان في االرتماء إلى دفعته (192 ص زادة، (تقي               باإلنجلیز
أبدى أّنه من غم الرَّ وعلى 1941م/1359هـ، العام من أیلول في إلیران الحلفاء              احتالل
الحلفاء قّرر أن النتیجة كانت لهم، الّالزمة التسهیالت وتقدیم للتعاون، الكافي             االستعداد
قراَر اّتخذ لذلك ،(419 ص فّرخ، 536؛ ،479 ص ،3 مج أحمد، (بني الحكم عن                 تنحیته
حكومة تشكیَل فروغي ذكاءالملك وكّلف رضا، محّمد األكبر ابنه لمصلحة            االستقالة
1941م، سبتمبر أیلول- 17 في وعَرَضها الشاه، استقالة نصَّ األخیُر هذا فكتب              األزمة.

 26 شعبان 1360هـ على نّواب المجلس (فّرخ، ص 422، 451- 453).

وّقع وهنالك البالد، لمغادرة طریقه في إصفهان، إلى رضاشاه توّجه استقالته،             بعد
أمیركا إلى السفر نّیته في كان .(51 ص (سبهر، محّمدرضا خلیفته إلى أمالكه تحویل                سنَد
لكّن "بندرا"؛ اسمها إنجلیزّیة برید سفینة في عّباس بندر من إیران وغادر              الجنوبّیة،
المحیط في موریس جزیرة في إقامته مقرُّ یكوَن أن قراًرا اّتخذوا قد قبُل من كانوا                 اإلنجلیز
-415 ص بهلوي، (شمس نتیجٍة أّي عن األمر هذا على اعتراُضه ُیسفر ولم               الهندّي،
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یكوَن أن موریس، جزیرَة دخوله حین رفضه، عن قیل ما سبب هذا أّن یبدو .(422               
إلى انتقل الجزیرة تلك في إقامته من مدٍّة بعد .(348 ص استوارت، ←) اإلنجلیز                ضیَف
من أغسطس آب- في وفاته حین إلى منفیا فیها وظّل الجنوبّیة، أفریقیا في               جوهانسبورغ

 العام 1944م/ شعبان 1363هـ (إیزدي، ص 465- 480).

وإخفاء الظاهر، على المحافظة یلي: ما ُذِكَر لرضاشاه الشخصّیة الصفات            من
الطمع الیومّیة، األمور وتنظیم الوقت تقدیر ،(368 ص هدایت، 315؛ ص (أرفع،              نوایاه
الجزَء ضّم حیث الُملك، تولّیه بعد بروًزا أشدَّ األمُر هذا وكان الثروة، لتكدیس               والجشع
على االّطالع من لمزید 455؛ ص (لمتون، الخاّصة أمالكه إلى مازندران من              األعظَم
-102 ص المستقبل ، طریق مصباح الماضي، وثروته ← الشخصّیة رضاشاه           أمالك
رجٌل بأّنه أفغانستان سفیر بینهم ومن له، المعاصرون األجانب السفراُء وصَفُه .(118            
السفیر وصَفُه الحكم)؛ لمصلحة بنظِره الصفاُت هذه (كانت وفاء وال لدیه رحمة ال               قاٍس،
أمور في الشاه سیاسات كانت .(325 ،273 ص (بلوشر، محتال رجٌل بأّنه أیًضا               األلمانّي
الحكم، شؤون في أحٍد مشاركة المطلق كتجّنبه الشخصّیة، صفاته عن ناجمًة             الحكم،
الرجِل نظاُم ونظاُمنا ، خاصٌّ نظاٌم بلٍد "لكلِّ الشعار هذا رافًعا السیاسة، رجال              واستشارة
سیاسة تجّنب بها ُعِرف التي األخرى الصفات ومن ن). ص. ن، م. (هدایت،               الواحد"
لفظة واستخدامه أحیاًنا، للعقاب یتعّرضون كانوا الذین الوزراء، تجاه سّیما ال             التشجیع،

 "المعدوم" للشخص الذي ینوي القضاَء علیه (تقي زادة، ص 233).

←) بنین) وسبعة بنات، (أربع ولًدا عشر أحد وأنجَب نساء، أربَع رضاشاه              تزوَّج
 القسم األخیر من المقالة، أعضاء العائلة البهلوّیة).

جامعه بر آمدى در انقالب: دو بین ایران آبراهامیان، یرواند والمراجع :             المصادر
في السیاسّي االجتماع علم إلى مدخل ثورَتین: بین [إیران معاصر ایران سیاسى              شناسى
الیي، ولي فّتاحي إبراهیم ومحّمد محّمدي غل أحمد بالفارسّیة ترجمه المعاصرة]،             إیران
در آیرنساید ژنرال وسفرنامه ٔ خاطرات آیرونساید، إدموند [1998م]؛ 1377ش           طهران
بهروز بالفارسّیة ترجمه إیران]، إلى رحلته ومدّونة آیرونساید الجنرال [مذّكرات            ایران
خدمة [في سلطان پنج خدمت در أرفع، حسن [1982م]؛ 1361ش طهران             القزوینّي،
[1998م]؛ 1377ش طهران الصَفوّي، نّواب أحمد بالفارسّیة ترجمه سالطین]،           خمسة
به وانجلیز روس تهاجم رضاشاه: روزهاى آخرین در ستیوارت، أنطوني            ریتشارد
الروس هجوم رضاشاه: حكم من األخیرة األّیام [في 1320ش شهریور در             ایران
هوشنغ عبدالرضا بالفارسّیة ترجمه 1941م]، سبتمبر أیلول- في إیران على            واإلنجلیز
قرن الخوئینّي، إسكندري مهدي [1991م]؛ 1370ش طهران بیات، وكاوه           مهدوي
خاطرات القدسي، إعظام حسن [1956م]؛ 1335ش طهران، البهلوّي]، [القرن           پهلوى
طهران عام]، مائة تاریخ شرح أو [مذّكراتي، ساله صد تاریخ شدن روشن یا،               من،
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رضاشاه: في رضاشاه"، موت إیزدي: علي "مذّكرات إیزدي، علي [1970م]؛            1349ش
سلیمان مذّكرات [رضاشاه: إیزدي علي بهلوي، شمس بهبودي، سلیمان           خاطرات
1372 طهران صالح، میرزا غالمحسین ط. إیزدي]، وعلي البهلوّي، وشمس           بهبودي،
في إیران تاریخ [إقرأ را بیستم قرن ایران تاریخ بخوان البصرّي، علي [1993م]؛               ش
فون فیبرت تا.]؛ ال [المكا.، استخر، حسین محّمد بالفارسّیة ترجمه العشرین]،             القرن
] 1363ش طهران جهاندارى، كیكاووس بالفارسّیة ترجمه بلوشر ، سفرنامه ٔ          بلوشیر،
و3، 2 مج البهلوّیة] المملكة [تاریخ پهلوى شاهنشاهى تاریخ أحمد، بني أحمد              1984م ]؛
ایران سیاسى احزاب مختصر تاریخ بهار، تقي محّمد [1977م]؛ 1356ش            طهران
-1978] 1363ش -1357 طهران المختَصر]، اإلیرانّیة السیاسّیة األحزاب          [تاریخ
في رضاشاه" مع سنة عشرون بهبودي: سلیمان "مذّكرات بهبودي، سلیمان            1984م]؛
طوفانى: زندگى زادة، تقي حسن المذّكرات...]؛ خاطرات... [رضاشاه:         رضاشاه:
إیرج ط. زادة]، تقي حسن السّید مذّكرات مضطربة: [حیاة زاده تقى حسن سید               خاطرات
فرخند ه ٔ عصر از خاطره سى حكمت، أصغر علي [1989م]؛ 1368ش طهران             أفشار،
[1976م]؛ 1355ش [طهران] المیمون]، البهلوّي العصر من خاطرة [ثالثین           پهلوى
النورّي، خواجة إبراهیم [1950م]؛ 1329ش طهران [العودة]، بازگشت خلیلي،           رضا
حسن السّید الذهبّي: العصر [العبو مدرس حسن سید طالئى: عصر            بازیگران
وخمسون [خمسة وپنج پنجاه دشتي، علي [1979م]؛ 1358ش طهران           المدّرس]،
1362ش طهران یحیى ، حیات آبادي، دولت یحیى [1975م]؛ 1354ش طهران            عاًما]،
العالمّیة الحرب في [إیران جهانى دوم جنگ در ایران سبهر، علي أحمد              [1983م ]؛
نفي البهلوي: شمس "مذّكرات البهلوي، شمس [1976م ]؛ 1355ش طهران           الثانیة]،
ایران: غني، سیروس المذّكرات...]؛ خاطرات... [رضاشاه: شاه: رضا في          والدي"
الساللة سقوط رضاخان، [ظهور انگلیسیها ونقش قاجار برافتادن رضاخان،           برآمدن
1998] 1377ش طهران كامشاد، حسن بالفارسّیة ترجمه اإلنجلیز]، ودور          القاجارّیة
سیروس ط. غني]، قاسم الدكتور [مذّكرات غنى قاسم دكتر یادداشتهاى غني، قاسم              م ]؛
خان كوچك میرزا جنگل: سردار فخرائي، إبراهیم [1988م] ؛ 1367ش طهران            غني،
فّرخ، مهدي [1975م ]؛ 1354ش طهران خان]، كوتشك المیرزا الغابة: ثورة            [قائد
گذشته، [1966م]؛ [1345ش طهران السیاسّیة]، فّرخ [خواطر فرخ سیاسى           خاطرات
بین، نیك بیجن إعداد: المستقبل]، طریق مصباح [الماضي، است آینده راه             چراغ
ایران در وزارع مالك لمتون، فورد سواین كاترین آن [1983]؛ 1362ش             طهران
1362ش طهران أمیري، منوتشهر بالفارسّیة ترجمه إیران]، في والمزارعون           [الُمّالك
وَمَلكّیة خزعل [الشیخ رضاخان وپادشاهى خزعل شیخ لورین، برسي السیر            1983م ]؛
[1984م ]؛ 1363ش طهران مهرآبادي، رفیعي محّمد بالفارسّیة ترجمه          رضاخان]،
وطني]، أجِل من [مهّمة وطنم براى مأموریت المخلوع، إیران شاه بهلوي، رضا              محّمد
اجتماعى تاریخ یا، من، زندگانى شرح المستوفي، اهللا عبد [1974م ]؛ 1353ش             طهران
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للعصر واإلدارّي االجتماعّي التاریخ أو، حیاتي، [سیرة قاجاریه دور ه ٔ           وادارى
ایران سال  ه ٔ بیست تاریخ مّكي، حسین [1981م ]؛ 1360ش طهران           القاجارّي]،
رضا [1983-1985م ]؛ 1364ش -1362 طهران إیران]، تاریخ من سنة           [عشرون
] 1375ش لندن الُملك]، إلى الوالدة من [رضاشاه سلطنت تا تولد از رضاشاه:              نیازمند،
1363 طهران والخواطر]، [الذكریات وخطرات خاطرات هدایت، مهدیقلي         1996م ]؛

 ش [1984م].
 /بروین قدسي زاد/

 

 

وأخته ُولد البهلوّیة، الساللة ملوك وآخر ثاني محّمدرضا، الثاني ، البهلوّي (2           
(محّمدرضا 1338هـ َصَفر 3 1919م/ أكتوبر األّول- تشرین 27 في أشرف             التوأم
خان رضا والده طهران. في سنغلج حّي في (82 ص 1974م/1394هـ،             البهلوّي،
تیمورخان میربنج ابنة الملك تاج وأّمه بعد)، ما في شاه رضا الملك الجیش، (قائد                میربنج

  آیرملو (فردوست، مج 1، ص 73؛ شاهید، ص 442).

األّول- (12كانون البهلوّیة الساللة إلى الملك وانتقال القاجارّي، الحكم سقوط            بعد
ینایر الثاني- 28كانون في احتفاٌل ُأقیم 1344هـ)، األولى ُجمادى 1925م/27            دیسمبر
67 ص ،1 مج (نوبخت، للعهد ولیا محّمدرضا فیه ب ُنصِّ 1344هـ، رجب             1926م/15
نظام مدرسة في للدراسة األمر أّول في ُأرسل جدیدًة. حیاًة بدأ اآلونة تلك ومنذ ،(               
1974م/ البهلوّي، (محّمدرضا األصل الفرنسّیة أرفع السّیدة تعّهدْته حیث          االبتدائّیة،
قائًما أكرم األمیر خان تشراغعلي وُعیَِّن ،(27 ص ،1 مج فردوست، 84؛ ص               1394هـ،

 بأعماله (فردوست، مج 1، ص 29).

محّمدرضا سافر 1950هـ األولى 1931م/ُجمادى العام من سبتمبر أیلول-           في
لمتابعة سویسرا إلى تیمورتاش ومهربور فردوست وحسین علیرضا أخیه           بصحبة
وكان أعماله، مدیر المؤّدب األصغر علي الدكتوُر كان الرحلة هذه في             الدراسة.
1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا الفارسیَّین واألدَب اللغَة معلَِّمه         مستشارالملك
تعّرف الدراسّیة المرحلة هذه أثناء في .(45 -36 ص ،1 مج فردوست، 99؛ -98                ص
هذه .(46 ص ،1 مج (فردوست، برون بأرنست روزه" 4 "له مدرسة في              محّمدرضا
لدى بعد ما في سمعته شوََّهت التي هي الحین، ذلك منذ حوَلها الكالُم كُثر التي                 العالقة
إلى محّمدرضا عاد 1978م/1398هـ). بوركیان، التفصیل ← من (لمزیٍد العاّم           الرأي
بأمٍر العلیا دراسته وأنجَز 1936م/1355هـ، العام في الثانوّیة الدراسة إنهاء بعد             إیران
هذه في بناه. یزدان مرتضى الجیش قائد یدیرها كان التي الضّباط، كلّّیة في رضاشاه                من
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نشر الذي أمیني علي الدكتور أخو وهو الخاّص، معلَِّمه أمیني محمود العقید كان               المرحلة
ولبیب، أمیني ←) العهد لولّي الدراسّیة المرحلة عن فیه مبالًغا تقریًرا الحین ذلك               في
الكلّّیة في محّمدرضا تخّرج ُبَعید 1938م/1357هـ، العام في          1939م/1358هـ).
الرقابة جهاز رئیَس وعّینه عقید، رتبة إلى رضاشاه رّفعه ثاٍن، مالزم بدرجة              العسكرّیة
1974م/1394هـ، البهلوّي، محّمدرضا 56؛ ص ،1 مج (فردوست، الجیش على            العاّمة
لولّي ا خاص مرافًقا بعد)، ما في (الفریق صنیعي أسداهللا الرائد وُعیَِّن ،(108 -107               ص
یصاهَر أن في رغبٌة شاه برضا َحَدت األثناء، تلك في ن). ص. ن، م. (فردوست،                 العهد
360 ص ،1 مج غلشائیان، 8؛ -7 ص ،2 مج (غني، العالمّیة المالكة العائالت إحدى                ابنة
ذلك في مصر ملك فاروق الملك وأخت فؤاد، الملك ابنة فوزّیة محّمدرضا تزوَّج لذا ،(               
1940م/ العام في (ُولدت أوالده ِبكر شهناز األمیرة الزواج هذا نتیجة وكانت             الحین،
ص ،2 مج غني، 442؛ -439 ص 1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا            1359هـ)

 7 وما بعدها؛ هدایت، ص 413- 414؛ غلشائیان، مج 1، ص 362).

إیران الحلفاء احتالل بعد 1360هـ، شعبان 1941م/25 سبتمبر أیلول- 16            في
بیاَن المجلس في ألقى سبتمبر، أیلول- 17 وفي ملًكا، محّمدرضا َب ُنصِّ رضاشاه              واستقالة
،16 السنة اّطالعات ، (صحیفة الدستور على والمحافظة بالقوانین، االلتزاَم متعهدا            الَقَسم،
أیلول- 17 ،4652 العدد 1360هـ، شعبان 1941م/25 سبتمبر أیلول- 16 ،4651             العدد
باألحرى أو رضاشاه استقالة كانت .(1 ص 1369هـ، الِحّجة ذي 1950م/5             سبتمبر
الى یسعى أن رضاشاه بمحّمد َحَدت التي النفسّیة العوامل أهّم من العرش، عن               تنحیته

 استقطاب دعم القوى الُعظمى.

و1953م/ 1941 العاَمین بین شاه محّمدرضا حكم من األولى المرحلة           تمّیزت
في السیاسّیة واألجنحة القوى وصراع السیاسّیة، الحّرّیة من بمناٍخ و1372هـ، 1360           
حیاته في تالًیا وأّثرت واآلمال، المخاوف من الكثیَر الشاه لدى وّلدت وقد              البالد،
البهلوّي وأشرف برون ألرنست كان الذي البالد- داخل في التنافُس أّدى فقد              الشخصّیة.
الشاه اّدعاء من غم الرَّ وعلى الخاّصة؛ الشاه حیاة انهیار إلى إذكائه- في به ُیستهان ال                 دوٌر
1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا صبیا إنجابها عدم سّببه فوزّیة عن انفصاله            أّن
(1945م/1364 البالط من فرارها باألحرى أو لطهران، فوزّیة مغادرة لكّن ،(443            ص
1367 الِحّجة ذي 1948م/13 أكتوبر األّول- تشرین 16 في الشاه من تالًیا وطالقها              هـ)،
السیاق ← هذا (في الطالق حادثة في البالط أهل تدّخل یؤّكد ،(187 ص ،2 مج (غني،                 هـ

 م. ن، مج 2؛ فردوست، مج 1، ص 193- 197).

الّالمعة األسماء أصحاب من المرحلة هذه في قوّیة سیاسّیة شخصّیات وجود             كان
1974م/1394 البهلوّي، (محّمدرضا الشاه إلى االحتقار بعین ینظرون الذین          والمحترمة،
التي العوامل من العسكرّیة، الشاه ودراسة العائلّي، اإلرث عن فضًال ،(154 ص              هـ،
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الشاه أّن في القضّیة هذه أهّمّیة تكمن بهم. وثقته العسكرّیین على الشاه اعتماد               عّززت
ذوي الرجال هؤالء جهود حصیلة ولجعل خیاراته، تحدید في حثیًثا سعًیا ذلك بعد               سعى
في وبالغ ،(218 -214 ،164 -160 ،139 ص ن، م. ←) له ُتحسب الحسنة،                السمعة
ذلك من وأكثر ونجاحهم، اإلیرانّیة الشخصّیات مآثَر نفسه إلى نسَب أّنه حّد إلى األمر                هذا
قّدمها التي والنصائح اإلرشادات بفضل كان الهتلرّیة ألمانیا على الحلفاء انتصاَر أّن              اّدعى

 لتشرشل (م. ن، ص 139).

استمراُر الشاه، حكم من األولى المرحلة هذه وسمت التي الصعبة األحداث             من
في الدیمقراطّي الحزب ومشكلُة ألذرَبیجان، [السابق] السوفیاتّي االتحاد          احتالل
رجال وبعض السلطنة، بقوام الملّقب قوام*، أحمد من بتدبیٍر انتهت التي             أذرَبیجان*،
من واسًعا، شعبیا تأییًدا البالد، من األجنبّیة القوى وإخراج النصُر، هذا القى              السیاسة.
تدوین 218؛ -214 ص ن، م. ←) البهلوّي لمحّمدرضا فخًرا وُعدَّ الطبقات،              مختلف
أكثر العسكر، على الشاه اعتماُد اّدى .(95 -93 ص اإلسالمّیة ، للثورة الشفوّي              التاریخ
ناحیٍة من متصارعة، مجموعات إلى وانقسامه الجیش، تسییس إلى آخر، أمٍر أيِّ              من
لقائد التابع الوطنّیة النهضة حزب أخرى ناحیٍة ومن العسكرّي، وتنظیمه تودة             حزب
خسروبناه، ←) آرا رزم لّلواء التابع المستقّل والتنظیم للملك المؤّید أرفع، حسن              الجیش
1949 فبرایر شباط- 4 في الشاه اغتیال محاولَة أّن مفاُدها روایات هنالك .(17 -14               ص
الجیش داخل في القوى هذه بین الصراع إلى جذورها تعود 1368هـ، األّول ربیع               م/24
إلى الحادثة هذه الشاه نسَب .(208 -205 ص الخسروّي، أمیر 34؛ ص              (العراقّي،
،(94 ص 1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا الدینّیة والقوى تودة حزب           أنصار
من یبغي كان الذي آرا، رزم الّلواء هو االغتیاِل ة خطَّ وضَع من أّن جیًِّدا، یعرف كان                  لكّنه
البالد في القّوة أركان أهمَّ یمثُّل الذي الجیش، على یسیطَر أن الشاه على القضاء                وراء
ن؛ ص. ن، م. الخسروّي، أمیر 374؛ -373 ص ،1 مج 1992م  ب /1412هـ،              (َعَلم،
في آرا رزم اغتیاَل أّن المؤّرخین بعض رأى السبب ولهذا ،(897 ص ،2 مج                غلشانّیان،
وما 481 ص آرا ، رزم مقتل أسرار ←) الشاه من بتدبیٍر كان 1950م/1369هـ،               العام

 بعدها).

1951م/14 فبرایر شباط- 2) اإلسفندیارّي ثرّیا الشاه تزوَّج فوزّیة، طالق            بعد
األعظُم الجزُء وانقضى آرا، رزم باغتیال الزوجّیة حیاتهما بدأت 1370هـ). اآلخر             ربیع
إحدى 1953م/1370-1372هـ)، -1950) النفطّیة الصناعات تأمیم حركة أوج في           منها
یخسر الشاه فیه بدأ الذي العصر البهلوّي. محّمدرضا حكم مرحلة في الحوادث              أهّم
مثل القوّیة الشخصّیات دعم بفضل ناله الذي الشعبّي التأیید من والقلیل سلطته              تدریجیا
وبعِض البالد، شمالّي من األجانب طرِد في ولنجاحه له، وعالء وقوام             فروغي
األمر وانتهى لمصّدق، مواجهته بسبب أنجزها، التي والسیاسّیة االجتماعّیة           اإلصالحات
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إلى أّوًال ذهب 1953م/1372هـ. العام من أغسطس آب- منتصف في البالد من              بفراره
الجیش قّوات انتصار أنباء وصلته حین إیران إلى عاد ومنها إیطالیا، إلى ثّم               العراق،
(حول 1372هـ الِحّجة ذي 1953م/9 أغسطس آب- 19 انقالب ونجاح له،             الموالیة
إسفندیارّي إسكندر بعدها؛ وما 30 ص غازیوروسكي، االنقالب ← حوادث           تفاصیل
آب- 19 أیًضا ←انقالب بعدها؛ وما 81 ص دوست، وطن 186؛ -163 ص               البختیارّي،

 أغسطس* 1953م/1372هـ).

بعد اكتسبوا والذین وتخطیطهم، األمیركّیین بمساعدة البالد إلى عودته           بعد
له، الموالیة الجیش قّوات توحید على شاه محّمدرضا عمل فائقین، وسلطًة نفوًذا              االنقالب
تنحیة أو موت بعد صار أخرى ناحیة من الجیش. قّوة على معتمًدا المعارضة، بقمع                وبدأ
وباتت اإلیرانّیة، السیاسّیة الساحة في المنفرد عب الالَّ القاجارّي، العصر سیاسّیي            آخر
المستقبل، في یخلفه بصبيٍّ ُیرزق لم ألّنه مهموًما كان كلِّه، ذلك مع محدودة؛ غیر                سلطُته
مج (غلشائّیان، [ثرّیا] الثانیة زوجته عن انفصاله وراَء األساسّي العامَل األمُر هذا              وكان
دیبا، فرح من الثالث زواجه بعد أوْجها إلى الشاه دكتاتورّیة وصلت .(892 -891 ص ،2               
1380 األولى ُجمادى 1960م/11 أكتوبر األّول- تشرین 31) البهلوّي رضا ابنه            ووالدة

 هـ).

نوفمبر الثاني- تشرین 5 في البهلوّي لرضا العهد والیة مرسوَم الشاه             أصدر
مرسوم نّص 1964/1384هـ، البهلوّي، (محّمدرضا اآلخر1380هـ ربیع         1960م/14
الوالیات في الحكَم الدیمقراطّیین استالم بعد تقریًبا، نفسه الوقت وفي العهد)،             والیة
البیضاء "الثورة بعنوان موحة، الطَّ واالقتصادّیة االجتماعّیة برامجه بدأ األمیركّیة           المّتحدة
رجال من عدٍد بمشورة ُوضعت التي البرامُج هذه البیضاء*). الثورة ←) واُألّمة"              للشاه
اإلسالم، ألحكام مخالفة مواّد على اشتملت وتخطیطهم، األجانب، والمستشارین           البالط
للقوى والتبعّیة ناحیة، من اإلسالم من التخّلص إلى وحاشیته الشاه میول فیها              واّتضحت
التقلید، ومراجع والعلماء المتدّینین بمعارضِة ووجهت لذلك أخرى، ناحیٍة من            األجنبّیة
وما 133 ص األمینّي، 224؛ -214 ص ،1 مج (نجاتي، المتنّورین من كبیر               وعدد
البرامج تلك تنفیذ أّن للشاه الموالون والمتخّصصون الخبراء رأى ذلك عن فضًال              بعدها).

 مستحیل ومضّر ( ← رام "الرسائل).

وسائر الزراعّي اإلصالح منّفذي منع إلى الشاه مساعي أّدت أخرى، ناحیة             من
وشعورهم للطمأنینة أنصاره فقدان إلى سیاسّي، تنظیم إنشاء من البیضاء الثورة             برامج
،1 مج نجاتي، 73؛ -71 ص عالیخاني، مقّدمة ،1 مج 1992م  ب /1413هـ، (َعَلم،              بالقلق
وأشّدهم البیضاء، للثورة المعارضین معظُم كان السیاق، هذا في .(193 ،186 ،181              ص
بقیادة والعّمال، البازار وأهل والجامعّیون الدین علماء فیهم بمن الدینّیة، القوى             صراحًة،
المكتوبة العرائض بإرسال المعارضُة بدأت (ره). الخمینّي اإلمام وأبرزهم التقلید،            مراجع
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للتجّمع، ودعوات بیانات وإصدار شخصیا، الشاه وإلى الرسمّیة المراجع إلى            و الشفویّ  ة
الشعبّي االستفتاء في المشاركة ُم تحرِّ فتًوى إصدار النهایة وفي والمسیرات،            والتظاهر،
یستطع لم 1382هـ). رمضان 1963م/2 ینایر الثاني- كانون 26) البیضاء الثورة             على
بالبدِء 1382هـ، رمضان 1963م/5 ینایر الثاني- كانون 29 في الشاه أصدره الذي              األمُر
في الحاشدة المظاهرات قامت المعارضَة. یوقف أن البیضاء، الثورة مواّد            بتنفیذ
1383 المحّرم 1963م/10 یونیو حزیران- 2 في اإلیرانّیة المدن من عدٍد في             عاشوراء،
باعتقاله، أمًرا الشاه إصدار عن أسفرت خطبًة، قّم في (ره) الخمینّي اإلماُم وألقى               هـ،
5 التفصیل ← من (لمزید یونیو حزیران- من الخامِس انتفاضِة إلى أّدى ما              وهذا
تلك في ُحِسَب االنتفاضة، هذه قمَع أّن من غم الرَّ على انتفاضة). یونیو،              حزیران*-
والقوى الحكم بین الحوار سبِل انسداَد لكّن للشاه، كبیًرا انتصاًرا التاریخّیة             الّلحظة
النهائّیة، استنتاجاتها في كّلها، المعارضة الجماعاِت دفَع المجتمع، في الناشطة            السیاسّیة
على المجتمع في واالزدهار النمّو إعاقِة في األساسيَّ العنصَر شخصیا الشاه عدِّ              إلى
النواة تشكیل عن الحاُل هذه أسفرت والثقافّیة. واالقتصادّیة السیاسّیة ُعد الصُّ            مختلف
االّطالع ← من (لمزید المسّلح بالكفاح تؤمن التي والتنظیمات للمجموعات           األولى
اإلسالمّیة للثورة الشفوّي التاریخ تدوین بویان؛ جزني؛ 607؛ -596 ص            آبراهامیان،

 اإلیرانّیة ، ص 173- 181).

الِحّجة ذي 1965م/9 أبریل 10نیسان- في الثانیة الشاه اغتیال محاولُة            كانت
إجراِء على محّمدرضا أقدَم أعقابها، وعلى السیاسّیة. األجواء بهذه متأثرة            1384هـ،
منصَب ُمسنًدا القانونّیة، السنَّ العهد ولّي بلوغ حین إلى خلیفِته لتعیین للدستور،              تعدیٍل
مقّدمة ،1 مج 1992م  ب ، (َعَلم، العهد] وليِّ وُأّم [زوجته البهلوّي فرح إلى الملك               نائب
الباهظة االحتفاالت في رسمیا قانونیا وضًعا القرار هذا واتَّخذ ،(91 ص             عالیخاني،
1967م/23 أكتوبر األّول- تشرین 26) فرح] [تتویج التتویج احتفال ُسمِّیت التي             الكلفة،
والیابان والهند الشرقّیة، أوروبا إلى العدیدة الشاه رحالُت أّدت 1387هـ)،            رجب
السیاسة صعید على فاعًال جعله إلى التتویج، أعقبت التي السنوات في             وغیرها،
قیام [على سنة 2500 بمرور االحتفال في العالِم قادِة جمع ذلك عن ونتَج               الخارجّیة،
وغیرها). 196 ص عظیمي، بعدها؛ وما 297 ص (المهدوّي، الفارسّیة]            اإلمبراطورّیة
واستمّرت 1391هـ شعبان 1971م/22 األّول تشرین 12 في االحتفاالت هذه            بدأت
وإْن وهي االحتفال*)، التاج*، أیًضا ← 1؛ ص األركان، الجیش. (إیران. كامًال             أسبوًعا
والملوك الرؤساء جمع في ونجاًحا الخارجّیة، السیاسة صعید على عظیًما انتصاًرا             ُعّدت
میزانّیة على بأثقالها أرخت الباهظة، نفقاتها أّن إّال إیران، في دولة، خمسین من               ألكثر
االستیاء مدى اّتساع سوى تأثیر من داخلًیا لها یكن ولم ، الشیطان ) عربدة ←)                البالد
الثورة قیام عن تدریجیا وأسفَر المعارضة، أسباب سائر إلى أضیَف الذي             الشعبّي،
28 -18 ص كاتوزیان، ←) األزمة تفاقم في أساسيٌّ دوٌر شخصیا للشاه كان              اإلسالمّیة.
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19 ص ،1 مج (أحمدي، الحكومة رئاسة في قراٍر اّتخاذ بعد طویلٍة، مدٍّة منذ كان ألّنه ،(                
العرش فقدان من خوُفه وكان والعسكرّیة، اإلدارّیة البالد شؤون جمیع شخصیا یتوّلى ،(             
الفریق موَت أّن حّتى أصدقائه؛ وبأوفى منه، بالمقّربین ثقته عدم وراَء األصلّي              العامَل
1992م  ب / (َعَلم، ذاك الثقة لعدم نتیجًة ُعّد الشاه)، أخت البهلوّي، فاطمة (زوج              خاتمي

 1412هـ، مج 1، مقّدمة عالیخاني، ص 88- 92).

رؤساء حّتى الجمیُع فقَد َعَلم، أسداهللا وفاة بعد سّیما ال البهلوّي، العصر أواخر               في
.(321 -318 ص زادة، رفیع ←) الشاه بتصّرفات ثقتهم (السافاك) للشاه االمنّي              الجهاز
بحمایة الّدعائه أو العواّم]، [تدّین العاّمّي التدیُّن شعائر أو مظاهر ببعض لتظاهره یعد               ولم
على تأثیر أو فاعلّیة أّي متعّددة) أماكن 1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا له             اهللا
مقالِة نشُر أذكى المطاف نهایة في العصر. فكاهِة إلى وتحوَّل االجتماعّي،             الصعید
اّطالعات صحیفة في مطلق رشیدي أحمد بتوقیع والسوداء"، الحمراء جعیَّتین الرَّ            "تحالف
هذه نشر لكّن الثورة. نیراَن 1398هـ، المحّرم 1978م/28 ینایر الثاني- كانون 7              في
سبیل (على مّرة من أكثر الشاه لسان على ورد قد مضمونها كان التي               المقالة-
في سّیما ال ، (51 -50 ص 1964م/1384هـ، البهلوّي، محّمدرضا            األنموذج ←
تصّرفاته كانت الذي الشاه، ضّد بأجمعها السیاسّیة القوى فیها توّحدت التي             الظروف
سوى ُینتج لم مستویاتها- أدنى في بالحكم العاّم الرأي ثقة جعلت قد البالط أهل                وتصّرفات

 تأیید كالم اإلمام الخمیني، في ما یتعّلق بوجوب عزل الشاه والعائلة البهلوّیة عن الُملك.

الثاني- كانون 9 في بدأت قد كانت التي العارمة، الشعبّیة االنتفاضة رقعُة              اّتسعت
أیلول- من األخیر األسبوع في المدن بعض في 1398هـ، المحّرم 1978م/28             ینایر
ولم والقرى، المدن معظَم وعّمت رمضان)، شهر مع (بالتزامن نفسه العام من              سبتمبر
السافاك، ورئیس الوزارات، رؤساء كتغییر الشاه، اّتخذها التي المختلفة اإلجراءات            ُتسفر
في عملیا. ذلك وتنفیذ العسكرّي، بالحكم التهدید وال االنتفاضة؛ إخماد إلى تؤّدي نتیجٍة               عن
صالحّیاته وتسلیم للوزراء، رئیًسا بختیار* شابور تعیین عن الشاه أعلن            النهایة
1978 دیسمبر األّول- كانون 30 (من الملك نیابة شورى مجلس إلى الشاه]             [صالحّیات
وفي 1399هـ)، َصَفر 1979م/14 ینایر الثاني- كانون 13 إلى 1399هـ المحّرم             م/30
غیر لمدٍّة مصر إلى طهران غادر 1399هـ، َصَفر 1979م/17 ینایر الثاني- كانون 16             
األّول ربیع 1979م/14 فبرایر شباط- 11 في اإلسالمّیة الثورة نجاح وبعد             محدَّدة،
فبرایر شباط- 15) المغرب إلى الثورة نجاح بعد سافر رسمیا. الحكم من ُخلع               1399هـ
مارس آذار- 30 ) الباهاما جزر بین تنقََّل ذلك وبعد 1399هـ، األّول ربیع               1979م/18
رجب 1979م/15 یونیو حزیران- 10) والمكسیك ،1399 األولى ُجمادى           1979م/2
) وَبَنما 1399هـ)، الِحّجة ذي 1979م/1 أكتوبر األّول- تشرین 22) ونیویورك ،(1399           
إلى ذهب المطاف نهایة في .(1400 المحّرم 1979م/26 دیسمبر األّول- كانون 15            
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27 في توفَّي حیث 1400هـ)، األولى ُجمادى 1980م/8 مارس آذار- 24 في              القاهرة
في الثرى َوُووري بالسرطان، إصابته إثَر 1400هـ) رمضان 1980م/15 یولیو            تّموز-
مسعود أیًضا ← آنًفا؛ المذكورة التواریخ في الصادرة الصحف ←) الرفاعّي            مسجد

 األنصارّي، 1992م  ألف /1412هـ، ص 159- 193).

(1961م/ وطني أجل من مهّمة هي: ُكتًبا وفاته قبل البهلوّي محّمدرضا            كتب
كتاَب بعَده كتب نّفذها. التي واألعمال واإلجراءات حیاته سیرة فیه َن دوَّ             1380هـ)،
واإلصالحات الزراعّي اإلصالح حول (1966م/1386هـ)، واألّمة للشاه البیضاء          الثورة
(1977م/1397 الُعظمى الحضارة نحو كتاَب نشر ثّم عصره، في واالجتماعّیة           السیاسّیة
كتاًبا كتب أّیامه أواخر في اإلیرانّي. للمجتمع المدى والبعیدة الطموحة رؤاه فیه َن دوَّ               هـ)،
الحكم عن دفاَعه الواقع في یتضّمن 1980م/1400هـ) (نیویورك للتاریخ جو اٌب            سّماه
1977م/1397هـ العام في ُنشرت ذلك، عن فضًال إیران. في سنة 37 لمّدة              الملكّي

  مجموعة تصریحاته ومقابالته وبالغاته في عشرة مجّلدات.

سلوكه لشرح البهلوّي، محّمدرضا شخصّیة جوانب بعض تعّرف المهّم           من
ال شخص بأّنه ومعاصروه وحاشیته منه المقّربون وصفه لقد السیاسّي. ونهجه             االجتماعّي
وراء التسّتر إلى یسعى باستمرار كان والمصاعب، المشاكل لمواجهة لدیه            طاقة
الساحة من الفرار إلى میًال أكثر كان هؤالء مثل وجود عدم حال وفي القوّیة،                الشخصّیات
ص زونیس، 396؛ -395 ،345 ص اإلیرانّیة ، اإلسالمّیة للثورة الشفوّي التاریخ             (تدوین
أن مستعدا كان كما شطارًة، الصعبة الظروف في المسؤولّیة من التهّرب َیُعدُّ كان .(195              
1992م  ب /1412 َعَلم، 269؛ ص (شوكراس، الخطر من لینجَو محّبیه، بأقرب           یضّحي
سلطته، دعائم تثبیت حّوله .(907 ص ،2 مج عبده، 48؛ ص عالیخاني، مقّدمة 1 مج                 هـ،
بالنفس والثقة والتفرعن، الغرور البارزة سلوِكه ِسمُة مستبّد، ملٍك إلى            ومضاعفتها،
من نوٍع ألّي ومعارضته والدكتاتورّیة، باالستبداد مصحوبًة بها، والمبالغ الكاذبة            الزائدة
تصریحاته في أظهَر أّنه ذلك، بعد اعترَف لقد البالد. أمور إدارة في المشاركة               انواع
1992م  ب / َعَلم، 408؛ -401 ص (آموزكار، الحّد عن زائًدا تفرعًنا الصحافّیة            ومقابالته

 1412هـ، مج 1، مقّدمة عالیخاني، ص 68- 115).

نفسه، إلى األمور جمیع ونسبة االعمال، كّل في المباشر التدّخل في رغبته              أسفرت
الحكومة، رأي أخذ دون من أّنه، حّتى المملكة، شؤون جمیع في للقانون خالًفا تدّخله                عن
1992م  ب /1412 (َعَلم، للبالد الداخلّیة او الخارجّیة األمور یعالج لها، اعتباٍر أّي إقامة             أو
177 ص األمینّي، ،402 ص آموزكار، 98؛ ،80 ،55 ص عالیخاني، مقّدمة ،1 مج               هـ،
الشخصّیات ذوي تحّمله عدم هو منه، والمقّربین حاشیته من إلیه ُوّجه الذي النقَد إّن .(               
بمستشارین یحَظ لم لذلك البالد، في واإلدارة الحكومة مسؤولي ضمن والقوّیة،             المستقّلة
حزمٍة على تقتصُر المملكة إلى بالنسبة إجراءاته معظم وصارت له، بأصدقاء وال              أقویاء
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أو اإلمكانات، االعتبار في األخذ دون من ینّفذها الشخصّیة والتطّلعات التمّنیات             من
،1 مج 1992م  ب /1412هـ، َعَلم، االّطالع ← من (لمزید الحاجات إلى بالنسبة            األولوّیة
ُذكَر بعدها). وما 81 ص البهلوّي، محّمدرضا عصر في االقتصاد وزیر عالیخاني              مقّدمة
ال به المحیطون الرجال وكان والتمّلق، بالریاء مفعمة كانت به المحیطة األجواَء              أّن
كان ومألوًفا. عادیا أمًرا أماَمه األرض على السجود وكان ُیرضیه، ما إّال              یفعلون
مكانًة األرفع والملك إیران، تاریخ في األكبر الرجل بصفته ُیعرف أن یحّب              محّمدرضا
ضاعفت التفرعن صفة عن فضًال لدیه العارمة الرغبة وهذه السابقین، الملوك إلى              بالنسبة
1992 َعَلم، 170؛ ص األمیني، 49؛ ص (شوكراس، حوله من والتمّلق الریاء             أجواَء

 م  ب /1412هـ، مج 1، مقّدمة عالیخاني، ص 114- 120).

ثباته وعدم تذبذبه، على قرب من محّمدرضا عرفوا الذین أكَّد أخرى، ناحیٍة              من
تدوین 191؛ ص ،1 مج فردوست، األنموذج ← سبیل (على الذلیلة ونفسّیته             الفكرّي،
ن). ص. ن، م. آموزكار، 134؛ -133 ص اإلیرانّیة ، اإلسالمّیة للثورة الشفوّي              التاریخ
یخاف كان الشاه أّن سنجاني، كریم به صّرح ما على بناًء لشخصّیته، األخرى السمات                من
تثیر األجنبّیة، السفارات إحدى من إشارة أّي وكانت الخارجّیة، السیاسات ظّل من              حّتى
إلى ،(196 ص اإلیرانّیة ، اإلسالمّیة للثورة الشفوّي التاریخ تدوین ←) واضطرابه             قلقه
القوَّتین من مؤامرة الداخلّیة االضطرابات وبروز الشعبّیة، المعارضة یعّد كان أّنه             درجة
األعمال. من القّوتان علیه توافقت ما إنجاز في تقصیره سببها أّن یظّن وكان               العظمَیین،
أمیني، تدعم أمیركا وأّن الهوى، إنجلیزّي بأّنه مصّدق اّتهام وراَء لدیه االعتقاد ذلك               كان
1992م  ب / َعَلم، 401؛ -400 ص ن، (←م. األجنبّیة األحداث سبُبها اإلمام حركة أّن               أو
وصَل .(422 -416 ص آموزكار، 105؛ -104 ص عالیخاني، مقّدمة ،1 مج              1412هـ،
على األمیركّیة الموافقة انتظار حّد إلى حكمه أّیام أواخر في وعجزه محّمدرضا              ضعُف
حكمه على للمحافظة المساعدات أنواع كّل إلى بحاجة أّنه یرى وكان األعمال،              أصغر
422؛ ص آموزكار، 338؛ ص اإلیرانّیة ، اإلسالمّیة للثورة الشفوّي التاریخ            (تدوین

 مسعود األنصارّي 1992م  ب /1412هـ، ص 165- 166).

إنفاق وكان العاّمة، األموال على بالمحافظة مهتما البهلوّي محّمدرضا یكن            لم
حّتى إلیه. بالنسبة عادیا أمًر الكلفة، الباهظة االحتفاالت وإقامة والتبذیر الضخمة             المبالغ
كمركز المنشآت وإقامة المعّدات، وشراء القروض، (إعطاء األخرى بالدول عالقاته            في

 الطاقة الذرّیة) لم یأخذ في الحسبان المصالح الوطنّیة.

على وهو وعائلته، هو بها اشُتهر التي األمور من المظاهر وحّب المال جمع               كان
(َعَلم، القصور من المزید بناء یحّب كان یملكها، كان التي العدیدة القصور من غم               الرَّ
ص بختیار، 131؛ -126 ،97 -96 ص هویدا، 603؛ ص ،2 مج              1992م/1412هـ،
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595 -570 -569 ص ،1 مج البهلوّیة ، لألمبراطورّیة الخمسینّي السجّل أیًضا ←            105؛
.( 

وظّل اخالقیا، فاسًدا َیفاعته منذ البهلوّي محّمدرضا كان سبق ما كّل إلى              باإلضافة
أصدقاؤه أشار وقد والفحش؛ والتهّتك الشراب مجالس یقیم حیاته من األخیرة الشهور              حّتى
سبیل (على الملك بشؤون تلیق ال التي التصّرفات هذه بعض إلى منه              والمقّربون
1992م  ألف / َعَلم، 161؛ ص80، 1992م  ب /1412هـ، األنصارّي، مسعود        األنموذج ←
كتبه مّما .(209 -205 ص ،1 مج فردوست، 638؛ ،629 -627 ص ،2 مج                1412هـ،
سیحكمون المستقبل ... مؤّرخي "إّن البهلوّي: محّمدرضا وصف في (401 (ص            آموزكار
وسطحّیته شخصه، في القیادة وتمركز بالحكم، لتفّرده األرجح، على قاسًیا حكًما             علیه
ِشباك في العقالنّي وغیر الطوعّي واألسر الخطرة، غیر المواقف في بالشجاعة             والتمظهر
من خاٍل سلوك العتماد والمیل الشخصّیین، ومساعدیه عائلته أفراد فساد وتحّمل             السلطة،

 اإلنصاف والتفّهم تجاه منتقدیه، ومواجهته لهم بسوء الظّن وعدم الثقة بشكل مطلق".

برجامعه آمدى در انقالب: دو بین ایران أبراهمیان، یرواند والمراجع :            المصادر
إیران في السیاسّي االجتماع علم إلى مدخل ثورَتین: بین [إیران معاصر ، ایران              شناسى
1377ش طهران الیي، ولي فّتاحي إبراهیم ومحّمد أحمدي أحمدغل ترجمة            المعاصرة]،
البهلوّیة العائلة [ارتقاء بهلوى دودمان وفرود فراز آموزكار، جهانغیر           [1998م]؛
أحمدي، أشرف [1996م]؛ 1375ش طهران لطفعلیخان، بالفارسّیة ترجمه          وانحدارها]،
1341ش طهران ،1 مج الشاه]، محضر في سنوات [خمس شاهنشاه حضور در              پنجسال
[1991م]؛ 1370ش طهران تركمان، محّمد بإشراف آرا ، رزم مقتل أسرار            [1962م]؛
علي ناد بالفارسّیة ترجمه الوحدة]، [قصر تنهائي كاخ البختیارّي، إسفندیاري            ثرّیا
نقش به درون از نظر الخسروّي، أمیر بابك [1991م]؛ 1370ش طهران             الهمدانّي،
حزب َدور إلى الداخل من [رأي كیانورى نورالدین خاطرات بر نقدى ایران: توده               حزب
علي [1996م]؛ 1375ش طهران الكیانورّي]، نورالدین لمذّكرات نقد اإلیرانّي:           تودة
[1997م]؛ 1376ش طهران الّالجوردّي، حبیب ط. أمیني ، علي خاطرات           أمیني،
افسرى دانشكدهٔ در سال دو همایونى واالحضرت لبیب، اهللا وحبیب أمیني             محمود
الجیش. إیران. [1939م]؛ 1318ش طهران الضّباط]، كلّّیة في سنتان الجاللة،            [صاحب
ارتش گانهٔ سه نیروهاى ووظایف برنامه العاّمة، العالقات مدیرّیة الجیش.            أركان
وظایف از وبخشى ایران شاهنشاهى 2500سالهٔ جشن برگزارى در           شاهنشاهى
في ومهامها الثالثّیة الشاهنشاهّي الجیش قّوات [برامج كشور كل وشهربانى            ژاندرمرى
الشرطة قّوات مهاّم من وقسٌم اإلیرانّیة، الملكّیة على 2500سنة بمرور االحتفال             إقامة
یكرنگى بختیار، شابور [1970م]؛ 1349ش [طهران] البالد]، أنحاء جمیع في            والدرك
أهریمن: بزم تا.]؛ ال [المكا.، أمیرشاهي مهشید بالفارسّیة ترجمه الواحد]،            [الّلون
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الشیطان: [عربدة ودربار ساواك اسناد روایت به شاهنشاهى 2500سالهٔ           جشنهاى
وثائق روایة إلى استناًدا اإلیرانّیة، اإلمبراطورّیة قیام على 2500سنة بمرور            االحتفال
(فراش برون أرنست بوركیان، محّمد [1998م]؛ 1377ش طهران والبالط]،           السافاك
الشاه قرین الثانوّیة، المدرسة (بّواب برون [أرنست آریامهر شاهنشاه شوهر            دبیرستان)
بقا براى مبارزه تئورى بویان، برویز أمیر [1978م]؛ [1357ش برلین            المعّظم]
اسالمى انقالب شفاهى تاریخ تحریر تا.]؛ ال مكا.، [ال البقاء]، أجل من الصراع               [نظرّیة
للثورة الشفوّي التاریخ [تدوین سى بى بى رادیو از انقالب داستان برنامهٔ مجموعهٔ               ایران
مقّدمة مع البریطانّیة]، اإلذاعة من الثورة قّصة برامج مجموعة اإلیرانّیة،            اإلسالمّیة
ساله سى تاریخ جزني، بیجن [1994م]؛ 1373ش طهران باقي، ع. لـ             وتوضیحات
حزب افسران سازمان خسروبناه، حسین محّمد تا.]؛ ال مكا.، [ال عاًما]، ثالثین              [تاریخ
اإلیرانّي: تودة لحزب المؤّیدین الجیش ضّباط [تنظیم 1333ش -1323 ایران:            تودهٔ
رام، هوشنغ "رسائل رام، هوشنغ [1998م]؛ 1377ش طهران 1954م]، -1944          
األوراق 32-2576ر، رقم الوثیقة عالء"، حسین إلى العمران مصرف في العامل             المدیر
زادة، رفیع منصور المعاصر؛ إیران تاریخ دراسات مؤّسسة في الموجودة 7 -3            
أصغر بالفارسّیة ترجمه زادة]، رفیع منصور [مذّكرات زاده رفیع منصور            خاطرات
روانشناسى شاهانه: شكست زونیس، ماروین [1997م]؛ 1376ش طهران          غرشاسبي،
عّباس بالفارسّیة ترجمه النفس]، علم بمنظار الشاه شخصّیة ملكّیة: [هزیمة شاه             شخصیت
شدن ملى جریانى پهلوى: دودمان شاهید، جعفر [1991م]؛ 1370ش طهران            مخبر،
تأمیم حادثة البهلوّیة: [العائلة سلطنتى خاندان حال وشرح وتاریخ ایران در نفت              صنعت
ویلیام تا.]؛ ال مكا.، [ال أفرادها] وِسَیر المالكة، العائلة وتاریخ إیران، في              النفط
هوشنغ عبدالرضا بالفارسّیة ترجمه الشاه]، رحالت [آخر سفرشاه آخرین           شوكراس،
قضایى، صحنهٔ در سال چهل عبده، جالل [1990م]؛ 1369ش طهران            المهدوّي،
والسیاسّیة القضائّیة المیادین في عاًما [أربعون وجهان ایران دیبلوماسى           سیاسى،
ها: ناگفته العراقّي، مهدي [1989م]؛ 1368ش طهران والعالم]، إیران في            والدبلوماسّیة
العراقّي]، مهدي الحاج الشهید مذّكرات [األسرار: عراقي مهدى حاج شهید            خاطرات
رضا وحمید دهشور، مسعود المقدسّي، محّمد إعداد 1357ش/1978م، خریف           باریس-
آریامهر شاهنشاه سفر عظیمي، الرسول عبد [1991م]؛ 1370ش طهران           الشیرازي،
ایران شاه [رحلة ایران ملى مستقل سیاست تجلى شرقى: اروپاى به ایران              وشهبانوى
[ال. المستقّلة] اإلیرانّیة الوطنّیة للسیاسة تجلٍّ الشرقّیة: أوروبا إلى إیران وملكة             المعّظم
محرمانه خاطرات شاه، با من گفتگوهاى َعَلم، أسداهللا أمیر [1967م]؛ 1346ش             مكا.]،
فریق ترجمة َعَلم، أسداهللا ألمیر السرّیة المذّكرات الشاه، مع [حواراتي علم اسداهللا              امیر
[1992م  ألف ]؛ 1371ش  ألف طهران الجدید]، [المشروع نو طرح نشر دار في            المترجمین
طهران ،1 مج عالیخاني، لعلینقي والمقّدمة التنقیح َعَلم]، [مذّكرات علم یادداشتهاى             نفسه
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قاسم الدكتور [مذّكرات غنى قاسم دكتر یاددشتهاى غني، قاسم [1992م  ب ]؛            1371ش  ب
خاطرات فردوست، حسین [1988م]؛ 1367ش طهران غني، سیروس ط.           غني]،
السابق الّلواء [مذّكرات بهلوى سلطنت وسقوط ظهور در فردوست حسین سابق             ارتشید
1991] 1370ش طهران ،1 مج وسقوطها] البهلوّیة الملكّیة ظهور في فردوست            حسین
ترجمه إیران" في البهلوّي النظام حالة الملكّیة: "األنظمة كاتوزیان، محّمدعلي            م]؛
اّطالعات مجّلة النجفّي، قائني سعید ومحّمد یوسفي، حاجي أمیرمحّمد           بالفارسّیة
[حزیران- 1379ش وتیر (خرداد و10 9 العددان ،14 السنة االقتصادّیة ،            السیاسّیة-
1332ش مرداد 28 كودتاى غازیوروسكي، مارك 2000م]؛ یولیو وتّموز-           یونیو
1367 طهران نجاتي، غالمرضا بالفارسّیة ترجمه 1953م]، آب-أغسطس 19          [انقالب
سیاسى، وقایع بروز روز فهرست پهلوى: شاهنشاهى سال پنجاه گاهنامهٔ [1988م]؛             ش
[تقویم 2535 إسفند 30 حّتى 2479 إسفند 13 از ایران واجتماعى اقتصادى              نظامى،
1976] 1355ش [طهران 1976م مارس آذار- حّتى 1941 شباط-فبرایر من سنة 50           
[أحداث من خاطرات یا، زندگى، هاى واندیشه ها گذشته غلشائیان، عّباسقلي             م]]؛
پهلوى ، محّمدرضا [1998م]؛ 1377ش طهران مذّكراتي]، أو، الحیاة، وأفكار           الماضي،
المخلوع، إیران ملك البهلوّي، [محّمدرضا شاهنشاه تاریخى فرمیشات ایران، مخلوع            شاه
] 1343ش طهران صفي، میرزا عبداهللا إعداد الملك]، عن الصادرة التاریخّیة            األحكام
] 1353ش طهران وطني]، أجل من [مهمٌّة وطنم براى مأمورّیت نفسه،            1964م]؛
در پهلوى خاندان سركذشت سقوط: از پس األنصارّي، مسعود علي أحمد             1974م]؛
1371 طهران التشّرد]، مرحلة في البهلوّیة العائلة مصیر االنهیار: [بعد آوارگى            دوران
لمحّمد والتدوین التنظیم البهلوّیة]، والعائلة [أنا پهلوى وخاندان من نفسه، [1992م]؛             ش  ألف
المهدوّي، هوشنغ عبدالرضا [1992م  ب ]؛ 1371ش  ب طهران سرفراز، وحسین          برقعي
في الخارجّیة اإلیرانّیة [السیاسة 1300 -1357 بهلوى دوران در ایران خارجى             سیاست
غالمرضا [1994م]؛ 1373ش طهران 1978م]، حّتى 1921 العام من البهلوّي            العصر
عاًما وعشرون [خمسة انقالب تا كودتا از ایران: ساله وپنج بیست سیاسى تاریخ               نجاتى،
1992م]؛ ] 1371ش طهران الثورة]، حّتى االنقالب من السیاسّي: إیران تاریخ             من
،1 مج البهلوّي، [العصر اول پهلوى كبیر، رضاشاه ،1 ج پهلوى، عصر نوبخت،               دانش
دوست، وطن غالمرضا [1967م]؛ 1346ش طهران األّول]، البهلوّي الكبیر، شاه            رضا
[وثائق مصدق دكتر وبراندازى [1332ش] مرداد 28 كودتاى دربارهٔ سیا سازمان             اسناد
مصّدق]، الدكتور وسقوط [1953م] أغسطس آب- 19] انقالب حول إیه آي سي              منظمة
[المذّكرات وخطرات خاطرات هدایت، مهدیقلي [2000م]؛ 1379ش         طهران
بالفارسّیة ترجمه الشاه ، سقوط هویدا، فریدون [1984م]؛ 1363ش طهران           والخواطر]،

 ح. أ. مهران، طهران 1365ش [1986م].

 /محّمد مهدي أمیني/
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1941م/ -1925) البهلوّي رضاشاه حكم مرحلة األّول : البهلوّي         العصر
البیروقراطّیة ودمج العسكرّي، الحكم سیطرة عصر هو حكومیا، 1360هـ). -1343          
الناحیة ومن اإلدارّیة، واالنظمة الحدیثة المؤّسسات وتشكیل الجدیدة، بالعناصر           التقلیدّیة
الحكم إلى والّالمركزّیة اإلقطاعّي النظام من االنتقال عصر هو السیاسّیة            االجتماعّیة-
التقلیدّیة الدینّیة الِقَیم ببین الصراع عصر هو الدینّیة، الثقافّیة الناحیة ومن             المركزّي،
إنشاء عصر هو االقتصادّیة، الناحیة ومن الدینّیة، وغیر المستوردة الغربّیة            والثقافة

 الصناعات الجدیدة على أساس الثقافة الغربّیة.
1925م/ العام من األولى متمیَّزتین: مرحلَتین إلى األّول البهلوّي العصر            ُیقسم
العام (من الوجیزة المرحلة انقضاء بعد 1933م/1352هـ)، العام حّتى           1343هـ
القاجارّیة، الساللة سقوط سبقت التي 1925م/1343هـ) العام حّتى          1920م/1338هـ
ذات الشخصّیات مشاركة المرحلة، هذه في األساسّي المعَلُم ملًكا. رضاخان            وتتویج
وعبدالحسین داور*، أكبر علي مثل الغرب، في الدارسین من التحدیثّیة،            االتجاهات
الشاه تمّكن الذین عائلة)، فرمانفرما*، ←) فیروز* الدولة ونصرت           تیمورتاش*
االقتصادّیة المشاریع بدأت أیًضا المرحلة هذه في التحدیثّیة. البرامج تنفیذ من             بواسطتهم
القضائّي النظاَمین بتغییر والشروع الحدیدّیة، السّكة إنشاء كمشروع األجل،           الطویلة
السلوك وأنماط والتقالید العادات بتغییر والبدء الدینّي، الزّي ارتداء ومنع            والتعلیمّي،
كما 1360هـ)، 1941م/1352- -1933) الثانیة المرحلة كانت والدینّیة.          التقلیدّیة
أو ،(386 ص (هدایت، الفردّي" الحكم "نظام مرحلَة صراحًة رضاشاه عنها             عّبر
الحكم في شاركت التي القوّیة الشخصّیات تنحیة المرحلة، هذه معالم من المطلق.              الحكم
الّالدینّیة، الغربّیة السیاسات وتنفیذ وداور، تیمورتاش مثل األولى، المرحلة           في

 واالستفادة من المشاریع التي ُنفَِّذت في المرحلة االولى.
عسكرّي إطاٍر في الشرقّي االستبداد التنفیذّیة، الناحیة من الحكم طابع            كان
التنفیذّیة الثالث: السلطات ویترّأس السلطة، هرم قّمة على الشاه فیه یترّبع             غربّي،
إنشاء على القوانیُن نّصت البهلوّي، الملكّي الحكم بدایة في والقضائّیة.            والتشریعّیة
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محّمدعلي برئاسة األّول الوزراء مجلس تشكَّل أن منذ لكْن الحكومّیة،            المجالس
مستوى إلى الوزراء وظیفة تدّنت 1925م/1343هـ، العام في الملك) (ُذكاء            فروغي*
،(371 -370 ص ن، (م. له العمیاء والطاعة والشاه، الوزارة بین الوصل              صلة
والمصادقة الشاه قرارات على الموافقة على للحكومة التنفیذّیة السلطة           واقتصرت
برأي وثیًقا ارتباًطا مرتبطان الوزراء، رؤساء خدمة ومّدة الحكومة عمر كان             علیها.كما
أولى فروغي حكومة كانت وقد ورّد. أخٍذ دون من ُینفَُّذ االستقالة قرار وصدور               الشاه،
القرارات، اّتخاذ على القدرة عدم .(105 ص ،4 مج (مّكي، السیاسة هذه              ضحایا
أمًرا العمل في االستمرار جعَل الوزراء، یفعله بما والجهُل الشاه، موافقة أخذ              وضرورُة
هدایت* خان مهدیقلي قدَّم األسباب ولهذه الحكومة، رؤساء معظم إلى بالنسبة             مستحیًال
،397 ،392 (ص ًشا" "مهمَّ نفسه هو قال كما كان ألّنه استقالته، السلطنة)              (مخبر

.(401 
العصر في البارزة السیاسّیة والشخصّیات النُّخب من الحكومة أعضاء           كان
رئاسة یتّولون عادًة كانوا الذین وهدایت- الممالك* ومستوفي فروغي مثل            القاجارّي،
مثل التجدیدّیة، األفكار ذوي الغرب، في الدارسین من ومجموعة الوزراء-            مجلس
البهلوّي. العصر في التغییرات محدثي ُیعّدون كانوا الذین وداور، وفیروز            تیمورتاش
العصر سیاسّیي إلى الوزراء رئاسة حقیبة إسناد من یبدو، كما الشاه، هدُف              كان
وكانت البهلوّي، الحكم على والنفوذ االجتماعّیة والمكانة الهَیبة إضفاء           القاجارّي،
أخرى، ناحیٍة من االختیار. هذا وراَء ا مهم عامًال التحدیثّیة الشاه برامج على              موافقتهم
وانتقال القاجارّیة، الساللة إسقاط في فاعٌل دوٌر الغرب، في الدارسین للتجدیدّیین             كان
البهلوّیة الحكومة سیاسة رسم في ممّیز دوٌر لهم كان كما البهلوّیة، العائلة إلى               الحكم
على الدولة" "سیطرة مشروع طرح خالل من داور مّهد المثال، سبیل فعلى              عملیا.
99 ص َبرّي، (الطَّ حكومّیة واحتكارات حكومّي جهاٍز لنشوء األرضیَّة البالد،           اقتصاد
منصبه في وهو الخارجّیة وزارة مؤّسسات وجود من غم الرَّ على تیمورتاش وكان ،(             
للسیاسة الرئیسّي الموّجه 1931م/1350هـ، العام حّتى 1926 العام من للَبالط            وزیًرا

 الخارجّیة اإلیرانّیة ( ← بیات 1994م، ص 132 وما بعدها).
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القاجارّي العصر سیاسّیي من عدٌد تنّحى رضاشاه، حكم من الثانیة المرحلة             في
حسن السّید منهم: أخرى مجموعٌة ُأقیلت وهدایت، الممالك كمستوفي الجدید            والعصر
أسعد والسردار كتیمورتاش أخرى مجموعٌة ،(628 ص إیران ، (قیامة زادة*            تقي
ّن الظَّ الشاه إساءة بسبب فیروز، الدولة ونصرت ،(*(3) البختیارّي ←)            البختیارّي
ذلك منذ .(403 ،397 -394 ،386 -385 ص (هدایت، ُقتلوا ثّم ومن ُأقیلوا               بهم،
ومتین جم، محمود مثل أشخاٌص الوزراء رئاسَة ُولَِّي رضاشاه حكم نهایة وحّتى              الحین،
و 1925 العاَمین بین الوزراء عدُد بلغ .(23 ص (المهدوّي، منصور وعلي             دفتري
یدیرون كانوا حكومات، عشر في وزیًرا، خمسین حوالى 1360هـ           1941م/1343-
عسكریا، كان الحكَم أّن من غم الرَّ وعلى 186)؛ ص (آبراهامیان، وزاراتهم             شؤون
338 ص (كلرونین، العسكرّیین غیر من الحربّیة، وزیر حّتى الحكومات، اعضاُء            كان

.( 
ارتباًطا مرتبطٌة كّلها وشؤونه الشاه، حول یتمحور البهلوّي الجیش نظام            كان
فكانوا العسكرّیون، أّما .(231 ص أحمدّي، (أمیر العسكرّي ونفوذه بشخصّیته            وثیًقا
تدّخلهم نطاَق ع وسَّ مّما اإلدارّیة، األمور العسكرّیة، مهاّمهم إلى باإلضافة            یتّولون
الوالیات، شؤون على المركز من الصحیح اإلشراف غیاب سمَح ُیقال، وكما             وُسلطتهم،
نطاق بین الحدود ترسیم غیاب وكان الثروات. لجني الُفَرَص ینتهزوا أن منهم              لعدٍد
النظام في واالضطراب التوّتر إلى یؤّدي اإلدارّیة، والمناصب العسكرّیین           سلطة
خضّم في .(371 -362 ،209 ص (كرونین، أحیاًنا اإلدارّیین استقالة وإلى             اإلدارّي،
فووِجهوا لنفوذهم، الخاضعة المناطق إعمار إلى الجیش أمراء بعُض تصّدى            ذلك
(أمیر فعلوه ما في لنجاحهم بهم، الظنَّ الشاه وإساءة البهلوّي، الحكم أتباع              بعرقلِة
فیلق أمیر الطهماسبّي خان لعبداهللا الناس حبُّ أثار فقد ،(340 -337 ص              أحمدي،
أمًرا أصدر المنطقة إلى الشاه سافر وحین وقلَقه، الشاه خوَف أذرَبیجان، في              الشمال
كان .(219 ص ،2 مج (بهار، المنطقة تلك في نفوذه من للحدِّ المركز، إلى                بإعادته
الجیش. في األلویة قادة مستوى على لها، حّد ال ومؤامرات ودسائس دائم توتٌّر               هنالك
في تؤّدي البعض، بعضهم على العسكرّیة الّرتب أصحاب من الزمالء مؤامرات             وكانت
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خان، محمود بوالدین*، المثال ← سبیل (على قتلهم أو إقالتهم إلى الحاالت             معظم
 بوذرجمهري*، كریم آغا).

مداخیل من األعظم الجزء علیه وُینَفق الشاه، لسلطة األساسّي الركن الجیش             كان
وصلت 1360هـ، و1941م/1343- 1925 السنَتین بین الواقعة المّدة ففي           الحكومة.
لكّن .(169 ص (آبراهامیان، أضعاف خمسة من أكثر إلى الدفاعّیة الجیش             میزانّیة
من عقده وانفرَط إیران، الحلفاء قّوات دخلت حین عاجًزا ظهر البهلوّي،             الجیش
والتعلیمّیة، والمعیشّیة واإلدارّیة التقنّیة اإلمكانات بكّل تجهیزه من غم الرَّ على            الداخل،
الشاه واّدعاء العسكرّیین، لتعلیم الحربّیة الكّلّیة وإنشاء بحرّیة، وقّوة جّوّیة بقّوة             كتعزیزه
102 -100 ص وآخرون، (دیغار عنصر ألف أربعمائة من أكثر تجنید على قادٌر              بأّنه

 ؛ بني أحمد، مج 2، ص 239).
الحیاة نمط ومحاربُة سلطتهم رؤسائها وسلُب وإضعاُفها العشائر، قمُع           كان
العصر أهداف من آخر هدًفا به، الحدیث االجتماعّیة الحیاة نظام استبدال بذریعة              القبلّي،
الجیش، بواسطة واسع نطاٍق على العشائر سالح نزع جرى لقد وإجراءاته.             البهلوّي
من قّواته عدید تأمین من الجیُش لیتمكَّن اإلجبارّي، التجنید قانوُن ُنفَِّذ ذلك، جانب               وإلى
التي الخسائر عن األشكال من بشكٍل لیعّوضها المهزومة، العشائر سّیما ال             القبائل،
حكم من األولى المرحلة في أّنه قوله، الجدیُر .(226 ص (كرونین، بها              لحقت
وتكلیف العشائر تسلیح جرى البالد، حدود حمایة عن الجیش عجز بسبب             رضاشاه،
اعتراض استمّر .(228 -227 ص ن، (م. المنطقة في األمن بإقرار المحّلّیة              القّوات
أزمُة عّمت وقد السلطنة، عمر منتصف حّتى اإلجراءات هذه على وتمّردها             العشائر
1929م/1347هـ، العام في البختیارّیة ومشكلُة 1928م/1346هـ، العام في          ممسني
مناطَق 1348هـ)، 1930م/1346- -1928) الجنوب انتفاضُة األكبر،         والمشكلُة
أهداف ضمن من كان البالد. من الغربّیة والجنوبّیة الجنوبّیة النواحي من             واسعًة
والمحافظة للحكومة، الضرائب تأدیة وعدم المركزّیة، السلطة تمّدد من الحدُّ            المتمّردین،
("[ملّخص العشائر سالح سحب مشروع تنفیذ ورفض الداخلّي، االستقالل           على
سجّل في الموجودان و478، 469 رقم الملّفان الشهرّیة "، الشرطة مجّلة            المواضیع]
بروز وراَء المهّمة العوامل أحد فإّن كذلك اإلسالمّیة). الثورة توثیق مركز             محفوظات
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أثَّر ومّما واستمرارّیتها. القبلّیة الحیاة على المحافظة في الرغبُة العشائرّیة            االضطرابات
في العشائرّیة القّوات د تمرُّ المركزّیة، للسلطة اإلیرانّیة العشائر رؤساء مواجهة            في
ملك خان اهللا أمان مواجهة في 1928م/1346هـ العام في السّقا* بتشه بقیادة              أفغانستان
مشاریع بین للتشابه نظًرا وجیزة، لمدٍّة كابول على السیطرة في ونجاحهم             أفغانستان،
المترّدي االقتصادّي الوضَع أّن كما إیران. في ورضاشاه أفغانستان في خان اهللا              أمان
هذه وراء األخرى العوامل من أیًضا كان العالمّیة، االقتصادّیة األزمة عن             الناجم

 االضطرابات (بیات 1986م/1406هـ، ص 33).
وكان السیاسّیة. القوى مراكز وإفشال السلطِة مركزِة في الشاه سیاسُة            نجحت
استقاللیَّتها البهلوّي العصر في فقدت التي القّوة مراكز ضمن من التشریعّي             المجلُس
والشاه البرلمانّي. الحكم محلَّ الفردّي الحكُم وحلَّ ،(403 ص ،4 مج آبادي،              (دولت
المجلس على وضغط السلطة، الستالم المجلس قدرات استخدم قد الُملك، قبل كان              الذي
النورّي، الخواجة 390؛ ص غني، (سیروس الحكم لتغییر إلیه ینحاز وجعله             الخامس،
ذلك ومنذ أمره. طوَع المجلَس وجعل االنتخابات، في الُملك بعد َل تدخَّ ،(77 -76               ص
لدخول مناسًبا یُعد ولم القوانین، وسّن التشریع في المستقلّّ دوَره المجلُس فقَد              الحین
قّدموا السبب ولهذا الملك، ومؤتمن الممالك، ومستوفي مشیرالدولة أمثال من إلیه اب             نوٍّ
(دولت األكثرّیة وجود من غم الرَّ على للمجلس، السابعة الدورة في النیابة. من              استقالتهم
رأس على كان الذي المدّرس، حسن السّید اهللا آیُة استطاَع (405 ص ،4 مج                آبادي،
المجلس رئاسة یحتكروا أن نفسه، السیاسّي مشرُبه لهم ممن وعدٌد رضاشاه،             معارضي
اقتراع، ورقة أّي في مدّرس اسم ُیقرأ لم الدورة، هذه في لكْن السابعة، الدورة                حّتى
االنتخابات إّن بها؟"، أنا اقترعت التي الورقة أین "إًذا قائًال: االنتخابات على              فاعترَض
الشاُه، حاَل الدورة، هذه من وابتداًء .(52 ،33 ص ،5 مج (مّكي، سلًفا وُمعّدة                مزّورة
209 ص زادة، (تقي المجلس إلى له المطیعین غیر األشخاص دخول دون عامٍّ،              بشكٍل
ومحمودرضا َیزد، نائب الَیزدّي (فّرخي اثنین إّال األقّلّیة من المجلس في یبَق لم ولذا .(               
األوضاَع انتقدا هما إن األكثرّیة لهجوم یتعّرضان كانا اللَّذین الهیجان)، نائب             طلوع
كان الذین الدین علماء أّما .(59 ص قرن ، ربع في اّطالعات (صحیفة              السائدة
العام مجلِس في وجوٍد أيُّ لهم یكن فلم المجلس، نّواب من ٪24 یشّكلون               مناصروهم
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و 1925 العاَمین بین الفاصلة المّدة في .(334 ص (فوران،           1940م/1359هـ
حّتى السادس المجلس (من تشریعّیة دوراٍت سبُع تشّكلت 1360هـ،           1941م/1343-
لالهتمام، مثیرة نیابّیة كتل تتشّكل لم السابقة، الدورات من العكس وعلى عشر)،              الثاني
نفسه االتجاه في والحكومَة تعمل وكانت حزبّیة، صفة لها یكن لم الوازنة الترّقي               وكتلة

 (صحیفة اّطالعات في ربع قرن ، ص 48؛ مّكي، مج 5، ص 34).
قال فكما العمل، إمكانّیة البهلوّي العصر في السیاسّیة المؤّسسات لدى یكن             لم
لذلك بالبهلوّي". مسبوق غیر اسًما یحمَل أن حزٍب ألّي یمكُن "ال :(386 (ص               هدایت
ذي الجدیدة" "إیران حزب حّتى كّلها، ُحلَّت فقد األحزاب، بغیاب المرحلُة هذه              تمّیزت
بإشراف فاعًال یكون أن المتوّقع من وكان تیمورتاش، أّسسه الذي الحكومّیة             التوّجهات
هذه في .(385 ص إیران ، (قیامة حلُّه جرى قد الحكومّیة القواعد إطار داخل               الشاه،

 األجواء، لم تنشط سوى القوى الیسارّیة. على نحٍو أكثر تمركًزا، وإْن بصورٍة سّرّیة.
األرضیَّة وجدوا وقد واسع، نشاٌط البهلوّي الحكم قبل ما إلى لالشتراكّیین             كان
.(29 ص (كامبخش، التحّرر نحو الظاهرّیة خان رضاشاه لمیول وفًقا للعمل             المالئمة
واستفاد المقالة)، من األّول القسم ←) االشتراكّیین مع تحالف أهدافه رضاشاه             ولُیحقَّق
وتمركِز د التفرِّ سیاسَة انتهج ملًكا، َج ُتوِّ أْن بعد لكّنه الحكم، نحو مساره في وجودهم                من
برضاشاه اإلیجابّي رأُیهم كان نهایتها. إلى السیاسّي العمل في یتهم حرُّ فوصلت             السلطة،
خزعل*، الشیخ ضّد شّنها التي الحملة في سّیما ال اإلقطاعّي، للنظام محاربته إلى               مردُّه
السلطنة انهارت اآلونة هذه في البریطانّیة، لإلمبریالّیة محاربًة ذلك في رأوا             وقد
(م. الیسارّیین والناشطین الحكم بین الصراع میداَن البهلوّي العصر وصاَر            [القاجارّیة]،
(مؤتمر الشیوعّي للحزب الثاني المؤتمر في رضاشاه ُوصف .(34 -33 ص             ن،
الكامل و"األنموذج لإلنجلیز"، العمیل "الملك بأّنه 1927م/1345هـ، العام في           أرمیة)
للعّمال"، السیاسّیة الحرّیة وعدّوة اإلقطاعّیة، األرستقراطّیة- المطلقة، الملكّیة          لنظام
التاریخّیة (الوثائق البهلوّي الحكم مواجهة في بأّنه ومسارهم نهجهم حّددوا            وهكذا
وفي التاریخ ذلك منذ الحزُب، استطاع وقد ،(103 -96 ص ،1 مج العّمالّیة ،               للحركة
أوساط وفي والنساء، والشباب الجیش أوساط في له تنظیماٍت یشكَّل أن الظروف              أقسى
والخارج، الداخل في الطالبّیة االّتحادات تشكیل عن فضًال خاّص، نحٍو على             الفّالحین
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إیجابّیة نتائجها كانت المظاهرات، من ُتحصى ال أعداد وتسییر العّمالّیة،            واالّتحادات
للقوى السّرّیة النشاطات كانت .(173 ص زیبائي، 37؛ -35 ص (كامبخش،             أحیاًنا
المعارضین قمع من البهلوّي الحكم لیتمّكن للحكومة. المعارضة حوَل تتمحور            الیسارّیة
المجلس من 1931م/1350هـ العام في استصدر االشتراكّیون، سّیما ال           السیاسّین،
من عدًدا تالًیا واعتقل للقانون، مخالٌف الیسارّیة المجموعات نشاط أّن على ینّص              قانوًنا
الناجح كاإلضراب العّمالّیة، اإلضرابات وتیرة تتراجع لم ذلك مع الحزب.            زعماء
تشّكلت ذلك، من أكثر بل 1932م/1351هـ، العام في نوشهر في البناء             لعّمال
هذه كشف بعد أّراني). (مجموعة والخمسین الثالثة مجموعة باسم المعروفة            المجموعة
تشرذمت رضاشاه، حكم من األخیرة والسنوات 1937م/1356هـ، العام في           المجموعة
(الّالجوردّي، رضاشاه سقوط حین إلى الركود، وأصابها الفاعلة، الیسارّیة           التنظیمات
العصر تسمیة بإمكاننا .(185 -184 ص زیبائي، 51؛ ص كیانوري، 39؛ -38              ص
وقادة المضربین للعّمال واعتقاٍل لإلضرابات، عنیف قمع من به حفل لما             البهلوّي،
عصر كذلك نسّمیه أن ویمكن الشیوعّیین، وبین الحكم بین الصراع عصر             االتحادات،

 محاربة المؤّسسة الدینّیة، التي تّمت بوسائل أخرى.
الشاه علیها ُیشرف نافذة، بولیسّیة مؤّسسة إیجاد الحكم مستلزمات من            كان
إقالة على للحربّیة، وزیًرا یزال ال كان حین تتویجه، قبل رضاخان، أقدَم لذلك               مباشرًة،
مج (بهار، سلطته تحت ووضعها (النظمّیة)، األمن مدیرّیة من السویدّیین            المستشارین
الذِّكِر السّيء دركاهي، محّمد األمن مدیرّیة رؤساء أّول كان .(180 ص ،1            
للقضاء الظروف تمهید في مهمٌّ دوٌر له وكان ،(630-629 ص ،3 مج              (المستوفي،
ذلك منذ بدأت األمن، مدیرّیة أّن والظاهر لرضاشاه. السیاسّیین المعارضین            على
تقلیًدا النظام، لحمایة سّرّیة شرطة منّظمة وأوجدت السیاسّیة، الشؤون في ُل تتدخَّ             التاریخ
ص (كرونین، السوفیاتّي االّتحاد في ب) ج. (ك. الحكومّیة" السیاسّیة "المدیرّیة             لـ
النهج في وسّيء كبیر تأثیٌر أوروبا في الفاشّیة نجم لصعود كان الحاشیة) ،258 -257              
ذلك فمنذ السیاسّیین، المساجین إلى بالنسبة اإلیرانّیة األمنّیة المؤّسسة انتهجته            الذي
الضغوط من الكثیر إلى اإلیرانّیة السجون في السیاسّیون المساجین تعرَّض            التاریخ
األمن) مدیرّیة رؤساء (ثاني كوبال عهد حّتى الحكومة ظّلت .(11 ص ورى،              (بیشه
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تصُل األمنّیة المدیرّیة مسؤولي تقاریُر وكانت المدیرّیة، أمور على ما حدٍّ إلى              ُتشرُف
رؤساء وصار یجري، عّما غافلین المسؤولون بات ذلك، بعد لكن الوزراء، رئیس              إلى
الوجود من اختفى .(402 ص (هدایت، الشاه أماَم الوحیدین المسؤولین األمنّیة             المراكز
اختفاؤهم وكان علیه، خطٌر وجودهم أّن یشعر الشاه كان الذین األشخاص من كبیٌر               عدٌد
القدیر الَبالط وزیر تیمورتاش، هؤالء من للحكم، األمنّي الذراع األمنّیة، القوى             بتدبیر
أّنه من متیقًِّنا كان الذي داور أّما فیروز. الدولة ونصرت البختیارّي، أسعد              والسردار
المعارضین، لتصفیة األخرى الشاه إجراءات ومن انتحر. فقد نفَسه، المصیَر            سیلقى
(1927م/1345 البهلوّي الحكم من األولى السنوات في المدّرس، اهللا آیة على            التآمر
1928م/1346هـ، العام في السابع المجلس افتتاح بعد ونفیه اعتقاله، ثّم ومن             هـ)
وكان كاشمر)، في منفاه (في 1937م/1356م العام في المطاف نهایة في             واستشهاده
،5 مج مّكي، ،372 ص ن، (م. أیًضا مباشرة غیر بصورٍة الدینّیة للمؤّسسة تهدیًدا                ذلك

 ص 41- 47، 67- 70).
أو فوقّیة، إصالحات برامج تطبیَق التقلیدّي، المجتمع بنیة لتغییر الحكُم            اعتمد
برامج تطبیق في االستعجاُل القدیم. النسیج ترقیع خالل من بالقّوة، تحدیٍث عملّیة              ضمن
خلًال أوجَد الدینّیة، الشعائر وباألخّص االجتماعّي، الوضع مع وتعارضها           التحدیث،
المؤّسسات تنامي أّدى كما المقالة). تتّمة ←) العاّم الرأي بموافقة یحَظ لم              محسوًسا،
من جدیدة طبقة نشوء وتالًیا العاصمة، في التنفیذّیة األمور تمركِز إلى             اإلدارّیة
في االجتماعّیة الحكم ركیزَة ُتعّد كانت جدیدة، متوّسطة طبقة نشأت وهكذا             الموّظفین.
أبناء نظرة تغّیرت تدریجیا، لكْن اإلصالحّیة، الشاه برامج بتنفیذ لعالقتها األمر،             بدایة
الجماعات إلى انضّموا منهم األصغر الجیَل أّن حّتى البهلوّي، الحكم إلى الطبقة              هذه
بعثاٍت في منهم الكثیرون شارك فقد .(192 -190 ص (آبراهامیان، للشاه             المعارضة
الدول في واالنفتاح الحّرّیات مناخ عاینوا وحین العلیا، دراساتهم لمتابعة أوروبا             إلى
االشتراكّیة الحركات استقطبتهم إیران، في واالستبداد القمع بظروف مقارنًة           االوروبّیة،
مع جذرّي خالٍف على ظّلت فقد القدیمة، المتوّسطة الطبقة أّما .(170 ص              (كاتوزیان،
ووّلدت الطبقة، هذه معارضة الّالدینّیة اإلصالحّیة، الحكم سیاسات أثارت لقد            الحكم.
یحظى أن مطلًقا، الشاه یتمّكن ولم الدینّیین، والقادة العلماء لدى شدیَدین وغضًبا              استیاًء
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األرستقراطّیة الطبقة أبناء من جماعٍة استقطاب في نجح لكّنه وتأییدها، الطبقة هذه              بدعم
 القدیمة (آبراهامیان، ص 188- 189).

وأصاَب المجتمعّیة، البنیة في تأثیٍر دون من الفوقّي التحدیث برنامُج یمّر             لم
الهجرُة َحّولت متزاید. نحٍو وعلى طهران، العاصمة في سّیما ال المدینّیة، الطبقات              النموُّ
في لموظَّ سكنيٍّ مركٍز إلى المدینَة هذه فیها، اإلدارّیة الشؤون لتمركز العاصمة،             نحو
بناًء طهران في السّكانّیة الزیادة بلغت وقد الوالدة، الحدیثة المتوّسطة والطبقة             الدولة
مّدة في و1351هـ، و1932م/1339 1921 العاَمین في السّكانّي اإلحصاء           على
في الرسمّي اإلحصاء أظهَر حین في َنَسمة، 100,000 حوالى سنة، عشرة             إحدى
اإلحصائّیة (نتائج َنَسمة 200,000 زاد طهران سّكان عدد أّن 1939م/1358هـ            العام
البالد، لسّكان العاّم للمسح ووفًقا .(287 ص حكمت، 39؛ ص الثانیة، السنوّیة              البلدّیة
1926م/1344 العام في َنَسمة 10,456,000 من العدُد وصل السنوّي، النمّو           ومعّدل
السنوّي النمّو معّدل وزاد 1941م/1360هـ، العام في َنَسمة 12,833,000 إلى            هـ،
  للسّكان من 14 في األلف إلى عشرین في األلف (مركز اإلحصاء اإلیرانّي، ص 16).
أّن من غم الرَّ وعلى الدینّیة، رؤیًة المجتمع إدارة إلى بالنسبة الحكم رؤیُة              كانت
التعلیم تحویل كان عملیا لكْن إیران، في رسمیا طابًعا یّتخذ لم السیاسة عن الدین                فصل
تلك وفي المسار، ذلك في المهّمة اإلجراءات من الدینیَّتین، مؤّسستین إلى             والقضاء
المجتمع. أركان من الدینّیة المظاهر لمحو برامُج واسُتخدمت التاریخّیة،           اللحظة
الدین علماء إخراج إلى ورائه من هدف قد الشاه كان القضائّي، النظام إصالح               فبرنامُج
(فرنسا األوروبّیة العرفّیة النظم أساس على هیكلّیتها وتجدید المؤّسسة، هذه            من

 وبلجیكا) (الصدر، ص 288؛ بهنام، ص 58- 59).
المتدّینة، الشعب وجماهیر الحكم بین المواجهة عصَر البهلوّي العصُر           كان
النیروز عید في حدَث ما هذه، المواجهة حاالت من للدین. المناهضة السیاسات              بسبب
إلى سافراٍت الَبالط نساء من وعدٌد الشاه زوجُة دخلت إذ 1928م/1346هـ، العام              من
واستاء الجماهیر، فغضبت الشرعّي، بالحجاب ملتزماٍت غیر قّم، في المعصومة            حرم
في السبَب الباحثین، بعض یزعم كما العنیفة، فعله رّدة وكانت البافقي محّمدتقي اهللا               آیُة
محّمدتقي). اهللا آیة البافقي*، الحادثة ← تفاصیل على (لالّطالع الحجاب خلع في             التأّخر
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السطحّیة، الدینّیة المظاهر بعض من الُملك قبل یمارسه كان مّما العكس فعلى الشاه،               أّما
بعض إقامَة منع فقد والمتجذِّرة، السائدة الدینّیة التقالید من عدًدا الُملِك بعد              حارَب
هدایت، 299؛ ص (البهبودّي، الَبالط تقالید من إجراؤها كان التي اإلسالمّیة             الشعائر
حیث عاشوراء، في سّیما ال المنع، هذا على الجماهیر فعل ردُّة كانت .(385               ص
بالتمّرد مصحوبًة عنیفًة، ردة الذكرى، إلحیاء التجّمعات إقامة تمنع األمن قّوات             كانت

 والمقاومة (بیغلري، ص 86).
ضمن من النساء، وسفور األوروبّي، النمط إلى الرجال أزیاء تغییر            كان
(بهنام، والشّدة بالقّوة األحیان معظم في ُفرَض وقد للدین، المعادیة التغریب             سیاسات
المجلُس صاَدَق (1928م/1346هـ)، رضاشاه حكم من الثالثة السنة ففي .(60            ص
حاملي جمیع على ُب یتوجَّ أساسه وعلى لإلیرانّیین، الموّحد الزيِّ فرض قانون             على
السترة (أي الرسمّي الزّي ارتداء العلماء، من محدود عدٍد باستثناء اإلیرانّیة،             الجنسّیة
والحبس النقدّیة الغرامات بدفع المخالفون ویعاَقب الحواّف)، ذات والقّبعة           والبنطال،
النساء حجاب وتزع المحّلّیة، الوطنّیة األزیاء ارتداء منُع ُووِجَه .(166 ص             (حكمت،
1928م/ السنة ،32 اإلضبارة ،10 رقم الملّف (وثیقة الدین وعلماء الفقهاء            بمعارضة
كما الخارجّیة). لوزارة التابعة والمحفوظات الوثائق مدیرّیة في الموجودة           1346هـ
مقاالُتها وصفْت التي المجاورة، اإلسالمّیة الدول في الصادرة الصحف بانتقاد            ُووِجَه
ناحیٍة من .(292 ص الصدر، ن؛ ص. ن، م. ←) الدین من خارجون بأّنهم                اإلیرانّیین
وحصول والعلماء، الناس اعتراض إلى أزیائهم تغییر على الناس إجبار أّدى             أخرى
الغاضبة الجماهیَر الحكُم قمَع وقد (1935م/1354هـ)، مشهد مدینة في           االضطرابات
الشاه نفَّذ الحادثة، هذه بعد حادثة). جوهرشاد*، 1991م؛ بهلول، ←) شدید             بعنٍف
1354هـ القعدة ذي ینایر1936م/16 الثاني- كانون 8 في الحجاب خلع ة            خطَّ
وقد أنقرة"، "هدّیة بأّنه الحجاب خلع (405 (ص هدایت وصَف .(211 ص              (حكمت،
كذلك ُووِجَه األمُر هذا أتاتورك. إجراءات من وبتأثیٍر تركیا، إلى الشاه سفر بعد               جرى
(م. األمن رجال وبین بینهم رة متكرِّ مواجهاٍت عن وأسفر والمتدّینین، النساء             باعتراض
1975م/1395 (صّدیق، السبیل هذا في القّوة باستخدام الشاه أمر فقد .(407 ص             ن،
مؤتمر تشكیل منها إجراءاٌت ذلك قبل اّتخذت قد كانت .(306 -305 ص ،2 مج                هـ،
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العام في بلدان عشرة من ومندوبین مندوبات بحضور طهران في الشرق نساء              اّتحاد
 1932م/1351هـ (م. ن، مج 2، ص 305).

اعتراض إلى أّدت التي األخرى العوامل من اإلجبارّي التجنید قانون تنفیُذ             كان
یونیو (حزیران- الخامس النّواب مجلس في ُأقّر الذي القانوُن هذا الحكم. على              الناس
ومن العلماء من شدید باعتراٍض ُووِجَه ،(370 ص (هدایت،           1925م/1343هـ)
المتعّلقة الحكومة إعالناِت إصفهان أهالي ق مزَّ أْن بعد وإصفهان. وأراك طهران             أهالي
آغا الحاّج ضمنهم ومن العلماء- واعتصَم عاّم، إضراٌب جرى اإلجبارّي،            بالتجنید
،25 رقم ،4 -1 ص اولى"، آق سپهبد ("خاطرات الشاه مسجد في اإلصفهانّي-               نوراهللا
اإلسالمّیة). الثورة توثیق مركز محفوظات سجّل في الموجودة ،331 رقم            اإلضبارة
الدعوات وتوجیه قّم، إلى لالنتقال دفعته نوراهللا، اآلغا للحاّج المتكّررة الناس             مراجعات
بإلغاء مطالبین قّم، في واجتمعوا بكثافة، حضروا الذین األخرى، المدن علماء             إلى
التي األسباب على االّطالع من لمزید 419؛ -416 ص ،4 مج (مّكي، التجنید               قانون
قّم إلى المهاجرین عدد بلغ .(378 -375 ص هدایت، للمعارضة ← العلماء             دفعت
-375 ص (هدایت، بالمدفعّیة المدینة بقصف اقتراٍح تقدیم إلى بتیمورتاش دفع             حدا،
عن الستار أسدل المطاف نهایة وفي نتیجة، أّي عن العلماء معارضة ُتسفر لم .(377              
(1927م/1345 البهلوّي الحكم من األولى السنوات في العلماء بها یقوم انتفاضٍة            أهّم

 هـ) بوفاة الحاّج اآلغا نوراهللا الغامضة (مّكي، مج 4، ص 432- 438).
بذریعة المتطّرف، اإلیرانّي القومّي التعّصب بوضوح، البهلوّي العصر في            برز
محوه ومحاولة اإلسالم، بمحاربة المصحوب التوّجه هذا الغابرة. إیران َعَظمة            إحیاء
لقد منها. الثقافّیة سّیما ال االجتماعّیة، الحیاة أبعاد مختِلف اجتاَح وفكریا،             عملیا
لتطبیق وسیلًة اإلسالم، قبل ما إلى العائدة اإلیرانّیة واألفكار الشعارات            اسُتخدمت
متخلٌّف شعٌب فرضه غریب دیٌن اإلسالم بأّن القائلة الفكرة وزرع الّالدینّیة،             السیاسة
المتعّلمین من لعدٍد وكان .(338 ص (فوران، الجدیدة األجیال أذهان في إیران،              على
الطبقة صَمتت الخضّم هذا وسَط االّتجاه. هذا في الحكم دفع في كبیر دوٌر               الجدد
أمًال البعُض، سكت الدستورّیة. الحكومة عصر في ونشطت تفّتحت التي            المستنیرة
صمت وراَء الرئیسّي العامل لكّن الجاریة، التطّورات رحم من ُتولُد جدیدة،             بإیران
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فّرخي كمصیر مصیرها یكون أن من والخوف الحكم استبداد المطِبق،            األكثرّیة
وسّد التنویر، من بدیًال الواقع في الماضي تمجیُد ُعدَّ لقد وأمثالهم. وعشقي              والمدّرس
الحكومُة استخدمت .(400 -393 ص أحمد، (آل المستنیرین صمت عن الناجم             الفراغ
المثّقفین على الواحد االّتجاه وفرض التفكیر، حّریة من للحّد الجدید، التعلیميَّ             النظاَم

 (فوران، ص 333).
مكانتها واحتّلت الفتًة، خطواٍت األدب في التجدید حركُة خطت العصر هذا             في
الموسیقى، لكّن الجدید". و"النثر الحدیث" "الشعر بعنوان الفارسّیة الللغة في            واستقّرت
كانت التطّور. في األدب مواكبة من تتمّكن لم األّولّیة، التجدید محاوالت من غِم الرَّ               على
وتأسیس الموسیقّیة، الجوقات إقامة العصر هذا في الموسیقى تحدیث محاوالت            حصیلة
الموسیقّیة، النوادي وإنشاء الغربّي، باألسلوب األولى اإلیرانّیة الموسیقّیة          المدرسة
اإلیرانّیة الموسیقى بین دمج مجّرد هي التي الجدیدة"، العلمّیة "الموسیقى بـ             للتعریف
العام في اإلیرانّیة بالموسیقى األوروبّیة الموسیقى استبدال وكذلك الغربّیة،           والموسیقى
في خاّصة مدیرّیة وإنشاء للحكومة، الرسمّیة البرامج من كجزٍء           1938م/1357هـ،
و1938م/ 1936 السنَتین بین المدارس في وتعمیمها الموسیقى لترویج الثقافة           وزارة

 1355 و1357هـ (جعفر زادة، ص 319- 342؛ الحولّیة اإلحصائّیة، ص 22).
علیها، الستاُر وُأسدل نحبها، قضت فقد البهلوّي العصر في التعبیر حّرّیة             أّما
نشر على مجبرین أنفَسهم الصحافّیون وجَد والتضییق، والقمع الضغط ألجواء            ونتیجًة
أو اعُتقلوا، فقد الحكم، ممارسات انتقاد على الجرأُة لدیهم كانت الذین أّما الحكم.               أفكار
الشاه نظرة نتبیُّن [اإلعصار]. الطوفان صحیفة مدیر الَیزدّي* لفّرخي جرى كما             ُقتلوا
أثناء في تركیا، في به صّرح مّما البهلوّي، العصر في والمطبوعات الصحف              إلى
هو بأّنه وصّرح التركّیة، الصحف حّرّیة أماَمه انتقَد حیث بآتاتورك، ولقائه إلیها              رحلته
امروز مرد (مجّلة الحكومة وینتقدوا بحّرّیة یكتبوا بأن إیران في للصحافّیین یسمح              ال
1366 رجب/ 1947م/12 أّیار/مایو 31 ،109 العدد ،5 السنة المعاصر]،           [الرجل
1925 العاَمین بین الواقعة المّدة في إیران، في الصحف من یبَق لم وهكذا .(6 ص                 هـ،
بعد الحكومة، بقرارات ملتزمة جدیدة نشرة 251 سوى و1360هـ،           و1941م/1343
بدأ .(18 ص (برزین، ثالث أو حالَتین باستثناء السابقة، للصحف التدریجّي             الحظر
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العام ففي الجدیدة، المطبوعات عدُد وقّل 1926م/1344هـ العام في الشدید            االنحداُر
 1939م/1358هـ لم ُیَضف إلى الموجود سوى اثنتین فقط (م. ن، ص 14).

كانون في أنشأت الثقافّیة، الحیاة على الرقابة من مزیٍد فرِض من الحكومُة              لتتمكَن
في مستقّلة فروٌع لها كان التي الفكرّیة، التنشئة مدیریَّة 1938م/1356هـ ینایر             الثاني-
بالموسیقى، المتعّلقة الشؤوَن تعالج لجاٍن سّت من مؤّلفة المدیرّیة هذه كانت             المحافظات.
السیاسة أّما المسرحّیة. والفنون واإلذاعة، والمطبوعات، المدرسّیة، والكتب          والخطابة،
واحتكاُر منها، للحكومة التابعة تلك فتعزیُز المطبوعات، بشأن المدیرّیة هذه اعتمدتها             التي
هذا على تنجح لم لكّنها واحدة، صحیفة إلصدار صحف عّدة دمج ومحاولُة النشر،               أعمال
للنشر العاّمة المدیرّیة ُأنشئت 1940م/1358هـ، العام في .(9 -4 ص (آشنا،             الصعید
طهران، وإذاعُة فارس وأخباُر الفكرّیة التنشئة مدیریُّة مظلّتها تحت وُوضعت            واإلعالم،
مراقبُة المدیرّیة هذه مهاّم ضمن من نفسها. السنة من مایو أّیار- في افُتِتحت قد كانت                 التي
من یولیو تّموز- في توّقف عمَلها لكّن األخبار، نشر في الحكومة بسیاسة االلتزام               مدى
  العام 1941م/ ُجمادى اآلخرة 1360هـ (صّدیق، 1974م/1393م، مج 3، ص 1- 10).

1353 القعدة 1935م/ذي العام من فبرایر شباط- في طهران* جامعة افتتاُح            جاء
إرساُل البهلوّي العصر في استمّر ذلك، قبل العالي. التعلیم تعزیز في أساسّیة خطوًة               هـ،
الثالث القرن أوائل في بدأ الذي والفنون- العلوم لتحصیل أوروبا إلى الدراسّیة              البعثات
1226 العام في لندن إلى العلمّیة البعثات أولى (كانت القاجارّي العصر في الهجرّي              عشر
من المحّرم في أوروبا إلى الدراسّیة البعثات قانون صدور بعد رسمیا، طابًعا واّتخذ               هـ)،
في كبیٍر باهتماٍم البعثاُت هذه حظیت وقد الوطنّي- الشورى مجلس عن 1325هـ،              العام
واأللمانّیة الفرنسّیة الجامعات في درسوا الذین اإلیرانّیون والشباب البهلوّي،           العصر
وإلعداد الجامعّي، للنظام األساسّیة الركائَز عودتهم بعد شّكلوا والبریطانّیة،           والبلجیكّیة
قد الجدیدة باألسالیب التعلیميَّ النظاَم أّن كما الجدیدة، واإلدارّیة الصناعّیة            المؤّسسات

  اّتسع نطاُقه، وازدهر.

الوزارات موّظفي من كبیٌر عدٌد والتحَق المسّنین، لتعلیم إجراءاٌت كذلك            اتُّخذت
مشروع على الوزراء مجلُس صادَق 1936م/1354هـ العام وفي المهنّیة،           بالمدارس
1938م/1356هـ العام في .(379 -377 ص (حكمت، داور به تقّدم الذي الكبار،              تعلیم
المناهج عن مشوهة ُنسخًة فجاءت الدراسّیة، المناهج بتعدیل الثقافة وزارُة            قامت
من غم الرَّ وعلى رضاشاه، حكم مّدة طیلة التعلیم، مستوى تقهقر إلى أّدى مّما               الفرنسّیة،
،(356 -355 ص 1957م/1376هـ، (صّدیق، الثقافة وزارة میزانّیة في السنوّیة            الزیادة
المناطُق وظّلت والتربیة، التعلیم لشؤون العاّمة المیزانّیة من ٪4 سوى ص یخصَّ             لم
153؛ ص (كدي، أّمّیین سّكانها من المائة في وتسعون التعلیم، من محرومًة              الریفّیة
البدنّیة بالتربیة جّدیا اهتماًما العصر هذا في الدولُة اهتّمت .(181 ص             أبراهامیان،
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المالعُب وُأنشئت البدنّیة، التربیة مدیریُّة ُأّسست 1933م/1351هـ العام وفي           والریاضّیة،
 العاّمة، وُأطلقت المسابقات الریاضّیة (صّدیق، 1957م/1376هـ،  ص 354).

من البالد اسم تغییُر األّول البهلوّي العصر في األخرى الثقافّیة اإلجراءات             من
وعّممت األلمان، اقتراح على بناًء یبدو ما على جاء الذي إیران، إلى "پارس" أو                پرشیا،
وممّثلّیاتها سفاراتها على 1934م/1352هـ العام في القرار هذا اإلیرانّیة الخارجّیة            وزارة
-236 ص ،2 مج 1975م/1395هـ، (صّدیق، به الدول تلك إلعالم األجنبّیة، الدول              في
"المجمع ُأّسس 1935م/1353هـ العام في .(134 ص الخوئینّي، اإلسكندرّي           237؛
مع الدخیلة، األلفاظ من الفارسّیة الّلغة تنقیة بهدف اللُّغوي*)، المجمع ←)             اللُّغوّي"
عدُّة ُشّیدت فقد المعمارّي، الصعید على أّما العربّیة. األلفاظ حذف على واإلصرار              التأكید
إلى نشیر بینها من القدیمة إیران إلى العائد المعمارّي الطراز على جدیدة حكومّیة               مباٍن
.(79 ص (إیفانوف، اإلیرانّي الوطنّي والمصرف الضّباط، ونادي العاّم، البلدّي            المبنى
ورائه من الهدُف وكان األنتربولوجّي. المتحف افتتاح تّم 1937م/1355هـ العام            في
التي القدیمة، المحلّّیة األزیاء سیَّما ال القدیمة، والحضارة والثقافة اآلثار على             المحافظَة
368 ص (حكمت، األوروبّیة البدلُة تدریجیا بها اسُتبدلت أن بعد الزوال، طریق في              كانت

.(375 -  

1926م/1344هـ العام ففي الصّحّي، الصعید على مهّمة إجراءاٌت كذلك           اتُّخذت
وزارة المدیرّیة هذه وصارت الصّحّیة، المؤسسات ِلَمْركزِة الصّحة، مدیریُّة           ُأنشئت
59؛ ص ،1 مج البهلوّیة ، المملكة عمر من سنة خمسین (تقویم بعد ما في                الصّحة
وُوضعت وزارة). الطّبّیة*، والعلوم واالستشفاء، الصّحة أیًضا 419؛ ص غني،            سیروس
اإلذن على للحصول امتحاٍن إجراُء أساسها على ُفرض الطّب، مهنة لممارسة رات             مقرٌّ
ن). ص. ن، م. غني، (سیروس الصیادلة ضمًنا القراراُت هذه وشملت المهنة؛              بمزاولة
طهران في أكبُرها كان والمحافظات، األقالیم مراكز معظم في مستشفیاٌت كذلك             ُبنیت
مركز ُأنشئ كما [المستشفى])، بیمارستان* أیًضا 420؛ -419 ص ن، (م.             ومشهد

  باستور إلعداد الّلقاح والمصل (اإلسكندرّي الخوئینّي، ص 17- 18).

التَّقانة واعتماد االقتصاد، تحدیث قاعدة على االقتصادّیة السیاسات          ُوضعت
العائدات عن الناتجة الوطنّیة الثروة من األعظم القسُم ُینفُق وكان المستوردة،             العصرّیة،
والمعّدات التجهیزات شراء وعلى الجیش، على الدخل وضریبة والجمارك           النفطّیة
الدولة، لتحدیث ُنفِّذت التي الضخمة للمشاریع نتیجة الدولة، میزانّیة وصلت            العسكرّیة.
1925م/1343 العام في تقریًبا ریال ملیون 245 من أي ضعًفا، عشر ثمانیة حوالى              إلى

  هـ إلى 3,4 ملیار ریال في العام 1941م/1359هـ (أبراهامیان، ص 184).

وهو الحدیدّیة، السّكة خطوط إنشاُء التحتّیة، الُبنى صعید على الحكم إنجازات             أهّم
.(372 ص (هدایت، 1926م/1344هـ العام في المجلس إلى هدایت قّدمه الذي             المشروع
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الضرائب من تؤمَُّن وكلفتها الغربّي، الجنوب إلى المركزّي الشمال من سیرها خّط              ُلِحَظ
1927م/1345 العام في المشروع تنفیُذ بدأ وقد بأنواعه. والسّكر الشاي على            المفروضة
-159 ص (كاتوزیان، سنة عشرة إحدى بعد أي ، 1938م/1356هـ العام في وانتهى               هـ،

.(160 

یتعّلق ما أهّمها الذعة، بانتقاداٍت المواصالت، سّهل الذي المشروُع، هذا            ُووجه
ص كاتوزیان، 655؛ -654 ص إیران ، (بعث التجارّي غیر سیره وخّط الباهظة،              بكلفِته
أّمنت كلم، 13,000 حوالى العصر، هذا في ُنفَِّذت التي الجدیدة الجاّدات طوُل بلَغ .(160              

  التواصل بین المدن (كاتوزیان، ص 161).

وصل التي الجدیدة، والمعامل المصانع افتتاح بعد نمّوها بدأ فقد الصناعة،             أّما
العام في مصنًعا 346 إلى 1925م/1343هـ العام في تقریًبا مصنًعا عشرین من              عدُدها
تجاوَز عدَدهم أّن الكبرى، المصانع في للعّمال إحصاٌء وأظهر           1941م/1359هـ،
التجارة جعل إلى تهدف الحكومُة كانت .(182 ص (أبراهامیان، عامل 50,000           
1929م/ العام في العالمّیة لألزمة السلبّیة اآلثار تتخّطى أن بعد وذلك یدها، في              الخارجّیة
الهدُف هذا ُوضع وقد فادحة، أضراًرا اإلیرانّیة الخارجّیة بالتجارة َألحقت التي             1347هـ
1931م/ العام من مارس آذار- في الخصوص بهذا قانون إصدار بعد التنفیذ،             موضَع
والقمح القطن لتجارة احتكارها إلى الخارجّیة للتجارة الدولة احتكاُر أّدى            1349هـ.
لمتون، 166؛ -165 ص (كدي، والشاي والسّكر والحریر واألفیون المجفَّفة،            والفاكهة
جانب إلى أساسها، على الحكومُة توّلت التي السیاسة- هذه تطبیُق أّدى .(341 -340               ص
والقضاء التجارة، فلك من الصغار التّجار إخراج إلى البالد- اقتصاد توجیَه التّجار،              كبار
أسعاَر ثبََّت وفائدتهم المحتكرین بمصلحة االهتمام أّن بحیث األسعار، على التنافس             على
اعتمدته الذي اآلخر النهج أّما .(167 ص (كدي، معّین مستًوى على المستوردة              السلع
سعر انخفاض إلى أّدى الذي العالمّیة، االقتصادّیة األزمة عواقب من للتخّلص             الحكومُة
في القانوُن هذا نوقش وقد الذهب، إلى الفّضة من النقدّي االحتیاط تغییر فهو               الفّضة،
(صحیفة 1930م/1348هـ العام من مارس آذار- في علیه المصادقة وتّمت            المجلس
.(1 ص 1348هـ، شّوال 1930م/ مارس آذار- 10 ،990 العدد ،4 السنة              اّطالعات ،
النقدّیة الركیزة هي عملیا ة الفضُّ ظّلت الذهب، احتیاطّي لشراء اإلمكانات توافر لعدم              لكْن
رصید دون من الورقّیة النقود إصدار أّن كما السابق، في الحال كان كما سنوات،                لعّدة

  أّدى إلى تفاقم التضّخم (بیات، 1986م/1406هـ، ص 33- 34).

التقلیدّیة، األسالیَب معتمدًة یذكر، تغییر أو إصالح دون من الزراعة بنیُة             ظّلت
نصف یملكون السابق في كما اإلقطاعّیین كبار وظّل تعزیزها، على الحكومة عملت              التي
(كدي، األراضي یملكون ال المزارعین من ٪98 إلى ٪95 كان حین في البالد،               أراضي
صادرات ظّلت االقتصادّي، المرفق بهذا الحكومة اهتمام لعدم نتیجًة .(161            ص
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نقٍص أيُّ یحصل لم ذلك مع ازدهار. أيُّ یلحقها ولم تخّلفها على الزراعّیة               المحاصیل
من نوفمبر الثاني- تشرین في ن). ص. ن، م. (كاتوزیان، الغذائّیة المواد صعید على                جّديٍّ
كان الذي الزراعة، وضع لتحسین العمران"، "قانون صدر 1937م/1356هـ،           العام
تلك ُتصاَدر تهاونه، حال وفي أراضیه، زراعة عن مسؤوًال أساسه على             المالُك
ص (لمتون، المالكین باعتراض ُووجه ألّنه مطلًقا، یطّبق لم القانون هذا لكّن              األراضي.
الزراعّي، الصعید على الحكومة بها قامت التي اإلیجابّیة اإلجراءات من .(354 -353            
والمزارع الزراعّیة، المدارس من وعدد كرج، في الزراعة كلّیة إنشاء إلى نشیر أن               یمكن
واألراضي المهَملة، لألراضي اإلنتاجّي المستوى رفع قانوُن كذلك صدر           النموذجّیة.

  المزروعة على نحٍو سیِّىء، من خالل تقدیم قروض زراعّیة (كدي، ص 164).

"تخته والعشائر القبائل بإسكان والقاضیة العشائر، تجاه الشاه سیاسة أّدت            لقد
بهدف القبلّیة النُّظم وحّل الزراعة، إلى الرعي من حیاتهم نمط تغییر بهدف              قابو*"،
الّالزمة التسهیالت تأمین لعدم المواشي، ونْفِق القبائل إفقار إلى التحدیث، سیاسة             تطبیق
مّما البالد، اقتصاد في سلًبا السیاسُة هذه أّثرت لذلك. الّالزمة االحتیاجات وتلبیة              لإلسكان،
261 -258 ص 502؛ -501 ص (لمتون، القانون تعدیل إلى عهده أواخر في بالشاه               حدا
مّالكین طبقُة تشكلت والعشائر، القبائل زعماء أمالك مصادرة وبعد ذلك، خضّم في .(             
(لمتون، القدماء المّالكین طبقة محلَّ حّلت والعسكرّیین، والمقاطعجّیة التّجار من            جدیدة

  ص 459).

باألزمة اإلنجلیزّیة اإلیرانّیة- النفط شركة تذّرعت 1931م/1349هـ، العام          في
التي هي البریطانّیة الحكومة أّن الشاه تصّور إیران. ة حصَّ لُتْخِفَض العالمّیة،             االقتصادّیة
علیه، للضغط أو عنه، رضاها لعدم عْمًدا، إلیران تدفعه ما بتخفیض األمَر              أصدرت
مّدة طول وبسبب الشركة. مع المحادثات إلجراء تیمورتاش برئاسة َلجنًة            فأرسل
االّتحاد وبین بینه الّسرّیة المحادثات جّراء من بتیمورتاش ثقته الشاه وفقدان             المحادثات
1933م/1351هـ العام في وقتله اعتقاله عن المطاف نهایة في أسفرت التي             السوفیاتّي،
مّما واحد، طرف من دارسي* اّتفاقّیة إلغاء على الشاه أقدَم ،(397 -395 ص               (هدایت،
-293 ص فاتح، ← إیران مكانة على (لالّطالع الشركة تجاَه الجّیدة مكانَتها إیراَن               أفقَد
أثرها على ُعدِّلت الطرَفین، بین مباحثاٌت ُأجریت 1933م/1351هـ العام في .(294           
إلى 27 من االّتفاقّیة مّدة إطالَة لكّن ،٪20 إلى ٪16 من إیران حّصة وزادت                االّتفاقیُّة،
164 -162 ص كاتوزیان، بعدها؛ وما 290 ص ن، (م. اإلیجابّیة بنتائجها أودت سنة 60              

  ؛ دیغار وآخرون، ص 120- 121).

بالدول العالقات ركیزَة الحیاد سیاسُة كانت فقد الخارجّیة السیاسة صعید على             أّما
واالّتحاد بریطانیا إلرضاء حثیثٌة مساٍع ُبذلت ذلك مع .(139 ص (زرغر،             األجنبّیة
الحكومة تشكیلة وراء من الشاه هدُف وكان 406)؛ ص ،4 مج آبادي، (دولت               السوفیاتّي
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لكل المؤّیدین األعضاء بین والتعادل التوازن من نوع إقامَة 1926م/1344هـ في             الجدیدة
للمالّیة، وزیًرا الهوى اإلنجلیزيُّ الدولة وثوق ُعیِّن الغرض ولهذا الدولَتین،            من
للخارجّیة وزیًرا السوفیاتّي االّتحاد مع 1921م/1339هـ العام اّتفاقّیة موقِّع           ومشاورالملك

  (زرغر، ص 156).

خاّصة، بأهّمّیة تحظى جارَتین كدولَتین السوفیاتّي باالّتحاد إیران عالقاُت           كانت
صّنف فقد السوفیاتّي. واالّتحاد اإلیرانّي الشمال بین اقتصادیا الوثیقة الروابط            بسبب
لالستعمار المناهضة التحریر حركات خانة في رضاشاه حكَم األمر، بدایة في             السوفیاُت
الضغط سیاسَة انتهجوا ذلك بعد لكّنهم 115)؛ ص (لنتشافسكي، الوسطى            وللبورجوازّیة
انتهجها التي التغریب سیاسة على فعٍل كرّدة اإلیرانّیة البضائع استیراد وحظر             االقتصادّي
المجلس رّدها التي الشمال، مسامك بامتیاز المتعّلقة المعاهدة توقیع إیران ورفض             الشاه،
إجراء إلى إیران بادرت العالقات وتحسین األمر ولتدارك 150)؛ -149 ص             (زرغر،
جهود مع اإلجراءاُت هذه تزامنت وقد بالنجاح. ُكلِّلت السوفیاتّي، االّتحاد مع             محادثات
قلَق أثار مّما وأفغانستان، تركیا وبین بینها علیها المتناَزع القضایا حّل في              الحكومة
االّتحاد مصلحة في األرجح على سیصّب الذي الثالث، الدول بین التقارب من              اإلنجلیز
-133 ص 1994م/1414هـ، (بیات، السابقة وتیرَتها المباحثاِت أفقَد ما وهذا            السوفیاتّي.
إذكاء إلى الهادف الخارجّیة، إیران سیاسة من الجانب هذا حلیَف الفشُل كان .(134             
تلبیة في منهما، كلٍّ من المرونة من مزید على للحصول العظَمَیین، َتین القوَّ بین               التنافس
تلبیة في أحیاًنا تصلُّبها من غم الرَّ على وهكذا، .(135 -133 ص ن، (م.               مطالبها
من األزمات، بروز دون للحؤول المطالب، تلك وتنّفذ تخضع النهایة في كانت              مطالبهما،
25 لمّدة ، 1934م/1352هـ العام في السوفیاتّي االّتحاد مع المسامك اّتفاقّیة توقیُعها              ذلك
العام في اإلنجلیز مع النفط اّتفاقّیة وتجدیُد ،(209 ص 1995م/1415م، (سبهر،             سنة
جانب من والتصلُّب المقاومة أنواع من نوع أيُّ كان سنة. 60 لمّدة              1933م/1351هـ
بموضوع المتعّلقة المحادثات أثناء في حدث ما وهذا سیاسیا، سلبّیة نتائج عن یسفُر               إیران
مقاومة بهدف الحدودیََّتین، جارَتیها مطالب تلبیة استعداَدها إیران أبدت حیث            النفط،
إلى أّدى ما وهذا المناطقّیة، النزاعات فّض إلى مطمئنًة األقّل على لتكوَن              اإلنجلیز،
1931م/1349هـ العام في االستراتیجّیة آرارات مرتفعات من جزٍء عن لتركیا            التنازل
(بیات، ألفغانستان اإلیرانّیة األراضي من قسم عن والتخّلي ،(261 -259 ص             (أرفع،

  1994م/1414هـ، ص 137).

من تركیا، مع سّیما ال الحدودّیة، النزاعات وفّض الجوار، حسن تثبیُت             كان
الجیران مع الصداقة أجواء على المحافظة إلى الهادفة إیران، لتنازل األخرى             األسباب
كونها من أكثر تبعیة األتراك تجاه سّیما ال الشاه، صداقات كانت ص.ن). ن، م.                (أرفع،
العهد ولّي وزواُج مصر، في المالكة العائلة فمصاهرُة نصائحهم. نّفذ ولطالما             صداقًة،
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رشدي التركّي، الخارجّیة وزیر له قّدمها نصیحٌة فاروق، الملك أخِت بفوزّیة             محّمدرضا
  أرس (قاسم غني، مج 2، ص 8- 9).

على وسیطرٍة تسلٍّط سیاسَة الدوام على البریطانّیة السیاسُة كانت العصر، هذا             في
االّتحاد نفوذ تزایِد وبعد العالمیََّتین، الحرَبین بین الفاصلة الزمنّیة المرحلة ففي             المنطقة
المنطقة سّیما ال األوسط، الشرق في مصالحها على للمحافظة بریطانیا عمدت             السوفیاتّي،
بلدان بین الدفاعّیة المعاهدة عقِد ُسُبِل تمهید إلى الفارسّي، الخلیج في بالنفط              الغنّیة
العام في آباد سعد اّتفاقّیة الصعید، هذا على المبذولة الجهود محّصلة وكانت              المنطقة؛
ه توجُّ كان .(45 -37 ص (المهدوّي، وأفغانستان وتركیا إیران بین            1937م/1355هـ،
عدائّیة سیاسٍة واّتخاذ السوفیاتّي االّتحاد عن االبتعاَد االّتفاقّیة، هذه عقِد وراِء من              إیران

  تجاَهه (إیفانوف، ص 90).

الخارجّیة. إیران عالقات من جزًءا تشّكل بألمانیا، االقتصادّیة العالقاُت           كانت
ضغوط من التخفیف إلى الحقیقة، في تهدف ألمانیا من بالتقّرب إیران رغبُة              وكانت
أللمانیا إیران أتاحت الغرض ولهذا القوى. توازن من نوٍع وإقامة العظَمَیین، َتین             القوَّ
ومن الثالثة؛ القّوة بدور تقوَم أن أمل على االقتصادّي، لنشاطها المالئمة والسبَل              األرضیَّة
البلَدین عالقاِت واالزدهاُر النموُّ أصاب االقتصادّیة، إیران حیاة في األلمان تغلغِل             خالل
إلیران مساعٍد أكبَر أصبحت ألمانیا أّن حدِّ إلى العالمیََّتین، الحرَبین بین الفاصلة المّدة               في
المالحظاِت بعَض فإنَّ كلِّه، ذلك مع .(351 ص زرغر، 111؛ -108 ص              (غازیاني،
سّیما ال الدول ببقّیة إیران عالقات زعزعة إلى أّدت باألجانب، الشاه ظنِّ وسوء               السیاسّیة،
الصحف انتقاُد الخارجّیة، العالقات توّتر إلى أیًضا أّدت التي العوامل ومن             ألمانیا.
أّدى المثال سبیل فعلى أوروبا. في البهلوّي الحكم معارضي ونشاط لرضاشاه،             األجنبّیة
النشرَتین وإصدار األلمانّیة، الصحف إحدى في نسب" وال له أصَل ال "الشاه مقالة               نشُر
واستدعاء البلَدین، بین العالقات توّتر إلى أیًضا، ألمانیا في و النهضة بیكار *             الشیوعیََّتین
إیران عالقة قطَع أّن كما .(222 ،168 -165 ص (بلوشر، ألمانیا من لدبلوماسییها               إیران
انتقاُد سبُبه ونصف، شهٍر لمّدة 1938م/1356هـ العام من ینایر الثاني- كانون في              بفرنسا

  الصحف الفرنسّیة لنظام الحكم اإلیرانّي (مّكي، مج 6، ص 409- 410).

1358 1939م/رجب العام من سبتمبر أیلول- في الثانیة العالمّیة الحرب بدِء            بعد
ببدء علمت حین إیران أعلنت ما سرعان الدولّي. المستوى على إیران مكانُة تحّسنت               هـ
قّوات احتّلت ذلك، مع .(29 -27 ص 1976م/1396هـ (سبهر، الحیادّي موقَفها             الحرب،
،84 -83 ص (ستیوارت، 1941م/1359هـ العام من سبتمبر أیلول- في إیراَن             الحلفاء
على ضخمٌة میزانیٌّة ُأنفقت الذي اإلیرانّي الجیَش أّن النتیجُة وكانت بعدها). وما 210             
من یومین فبعد الحرب، مرحلة في الداخل من عقُدُه انفرَط وتجهیزه تدریبه وإعادة               تحدیثه
(فرخ، الثكنات جمیع بإخالء قراًرا األعلى الحربّي المجلُس أصدَر االحتالل قّوات             دخول
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الحلفاء ألوامر إیراُن واستسلمت المقاومة، بعدم األوامُر وصدرت ،(432           ص
ص 1960هـ، شعبان 1941م/6 أغسطس آب- 28 ،3637 العدد ،16 السنة             (اّطالعات،
وكان احُتلَّت، قد إیران أّن كلیا الشاه یصدِّق لم الثانیة*). العالمّیة الحرب أیًضا ←                1؛
طریقهم" في منیًعا "سدا نفَسه َیعدُّ كان ألّنه الحكم، عن عزُلُه الحلفاء هدَف أّن                یتخّیل
التدّخل الواقع في الحلفاء هدُف كان .(536 ص ،3 مج أحمد، بني 419؛ ص                (فرخ،
تحقیق أماَم عائٌق الشاَه أّن یعتقدون وكانوا الحربّیة، المعّدات نقل عملّیات في              المباشر
بعد الحكم، من الشاه استقاَل وهكذا .(203 ص قرن ؛ ربع في اّطالعات (صحیفة               أهدافهم

.   أن أعلَن أّن محّمدرضا البهلوّي وليَّ العهد، خلیفٌة له، وملٌك قانونيٌّ

سقوط إلى أّدى خارجیا عامًال إلیران، الحلفاء احتالل عدُّ یبدو ما على الواجب               من
العوامل وأهّم إسقاطه. في األكبر الدوُر العمق في لها كان الداخلّیة العوامَل لكّن               الشاه،
الذین المجلس- نّواب حّتى وال الشعب، أسَف ُیِثر لم فعزُله الشعبّي. للدعم افتقاُده               الداخلّیة
قرن ، ربع في اّطالعات (صحیفة األمور على القّیمین أو اختارهم- الذي هو الشاه               كان
للتمّلك، وحّبه الشاه جشِع إلى األخرى العوامل ردُّ كذلك الواجب من .(207 -206               ص
بحّق وإجحافهم الموّظفین وظلِم البالد، أنحاء مختلف في الخاّصة أمالكه نطاق             واتِّساع
القمع وشّدة العاّم، األخالقّي واالنهیار والمتدیِّنین، للدِّین وعدائه الشعب، وعاّمة            المالكین
هدایت، 1؛ ص الحائرّي، هاشمي 205؛ ص ن، (م. اإلنصاف وقّلة والظلم              والتضییق،

  ص 403).

بدأت واحدة. دفعًة رضاشاه سقوط بعد البالد في السیاسّیة األجواُء            تغّیرت
السابق، النظام بانتقاد عاًما، عشر سّتة لمّدة إجبارّي ُمطبق صمٍت بعد             المطبوعاُت
األحزاُب استأنفت .(1 ص (فیروز، ومحاكمته الشاه باسترداد الصحافّیین بعُض            وطالب
العشائر وزعماُء الخوانین وعاد البرلمانّي؛ الحكم إلى الحیاُة وُأعیدت نشاَطها،            السیاسّیة
من جدیدة حقبًة إیراُن ودخلت المحلّّیة، حیاتها أنماَط العشائُر واستعادت قبائلهم،             إلى

  تاریخها المعاصر.

بر درآمدى انقالب: دور بین إیران أبراهامیان، یرواند والمراجع ،           المصادر
االجتماع علم إلى مدخل ثورَتین: بین [إیران معاصر ایران سیاسى شناسى             جامعه
ولي الفّتاحي إبراهیم ومحّمد محّمدي غل بالفارسّیة ترجمه المعاصر]، اإلیرانّي            السیاسّي
في المكتوب اإلعالم "سیاسة آشنا، الدین حسام [1998م]؛ 1377ش طهران            الیي،
الكتاب األولى، السنة الوثائق]، [خزنة اسناد گنجینهٔ رضاشاه"، حكم من األخیرة             السنوات
[في روشنفكران وخیانت خدمت در أحمد، آل جالل [1991م])؛ 1370ش (صیف             الثاني
پنج خدمت در أرفع، حسن ش[1995م]؛ 1374 طهران وخیاناتهم]، المثّقفین            خدمات
1377 طهران الصَفوّي، نّواب أحمد بالفارسّیة ترجمه ملوك]، خمسة خدمة [في            سلطان
روس تهاجم رضاشاه: روزهاي آخرین در ستیوارت، أنطوني ریتشارد [1998م]؛            ش

40 
 



الروس هجوم رضاشاه: أّیام آخر [في 1320ش شهریور در ایران به             وانگلیس
عبدالرضا بالفارسّیة ترجمه 1941م]، العام من سبتمبر أیلول- في إیران على             واإلنجلیز
الخوئینّي، إسكندري مهدي [1991م]؛ 1370ش طهران بیات، وكاوه المهدوّي           هوشنغ
جنبش تاریخى اسناد [1946م]؛ 1325ش طهران البهلوّي]، [القرن بهلوي           قرن
بالحركة المتعّلقة التاریخّیة [الوثائق ایران وكمونیستى دموكراسى سوسیال          كارگرى
ط. 1974م، فلورانس ،1 مج اإلیرانّیة]، والشیوعّیة الدیمقراطّیة االشتراكّیة           العّمالّیة
قرن]، ربع في اّطالعات [صحیفة قرن ربع یك در اّطالعات [التا.]؛ طهران              أوفست
نخستین خاطرات أحمدي، أمیر أحمد [1950م]؛ 1329ش اّطالعات، صحیفة           طهران:
ط. أحمدي]، أمیر أحمد إیران: في جنرال أّول [مذّكرات احمدي امیر احمد ایران:               سپهبد
یوفیتش سرغي میخائیل [1994م]؛ 1373ش طهران نجاد، زرغري          غالمحسین
تیزائي هوشنغ بالفارسّیة ترجمه الحدیث]، إیران [تاریخ ایران نوین تاریخ            إیفانوف،
آمارى وتحلیل تجزیه برزین، مسعود ؛ [1977] 1356ش ستوكهولم بناه، قائم             وحسن
وتحلیلها: اإلیرانّیة المطبوعات إحصاء [تفصیل 1215ش -1357 ایران:          مطبوعات
بلوشر سفرنامهٔ بلوشر، فون فیبرت [1991م]؛ 1370ش طهران 1978م]، -1836          
1984] 1363ش طهران جهانداري، كیكاووس بالفارسّیة ترجمه بلوشر]، رحلة          [مدّونة
طهران ،3 ،2 مج البهلوّیة]، الملكّیة [تاریخ پهلوى شاهنشاهى تاریخ أحمد، بني أحمد               م]؛
[تاریخ ایران سیاسى احزاب مختصر تاریخ بهار، تقي محّمد [1977م]؛            1356ش
1984م]؛ -1978] 1363ش -1357 طهران المختصر]، اإلیرانّیة السیاسّیة          األحزاب
في رضاشاه"، بصحبة عاًما عشرون بهبودي: سلیمان "مذّكرات بهبودي           سلیمان
مذّكرات [رضاشاه: ایزدى على بهلوى، شمس بهبودى، سلیمان خاطرات           رضاشاه:
طهران صالح، میرزا غالمحسین ط. إیزدى ]، وعلي البهلوّي، وشمس بهبودي،            سلیمان
مسجد فاجعهٔ یا، بهلول، سیاسى خاطرات بهلول، تقي محّمد [1993م]؛            1372ش
1370 طهران شاد]، جوهر مسجد مجزرة أو، السیاسّیة، البهلول [مذّكرات            گوهرشاد
طهران الحداثة] وفكر [اإلیرانّیون تجدد واندیشهٔ ایرانیان بهنام، جمشید           ش[1991م]؛
الشرقّیة"، إیران وسیاسة وتیمورتاش "رضاشاه، بیات، كاوه [1996م]؛          1375ش
فارس: عشایرى شورش [1994م]؛ 1373ش صیف ،6 العدد الحوار]، [مجّلة            گفتگو
] 1365ش طهران 1930م]، -1928 فارس: إقلیم في القبائل [تمّرد 1307ش -1309           
] 1350ش طهران جندّي]، [مذّكرات سرباز یك خاطرات بیغلري، قلي حیدر            1986م]؛
التا.]؛ مكا، السجن][ال [مذّكرات زندان یادداشتهاى وري، بیشه جعفر میر            1971م]؛
،1262 سنوات در تهران شهر نفوس سرشمارى بلدى: احصائیهٔ ساالنهٔ دومین             تعقیب
في النفوس تعداد الثانیة: السنوّیة البلدّیة اإلحصائّیة [ملحق 1311ش ،1301 ،1270           
] 1312ش مكا.]، [ال و1932م]، و1930 و1891 1883 السنوات في طهران            مدینة
[حیاة زاده تقى حسن سید خاطرات طوفانى: زندگى زادة، تقي حسن             1933م]؛
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1989] 1368ش طهران أفشار، إیرج ط. زادة]، تقي حسن السّید مذّكرات            مضطربة:
[مجّلة نامه ایران اإلیرانّیة" الموسیقى في والتجدید "الحداثة زادة، جعفر خسرو             م]؛
خاطره سى حكمت، أصغر علي [1994م]؛ 1373ش (ربیع 2 العدد ،12 السنة              إیران]
1355 [طهران] المیمون]، البهلوّي العصر من خاطرة [ثالثون بهلوي فرخندهٔ عصر            از
مدرس حسن سید طالئى: عصر بازیگران النورّي، خواجة إبراهیم [1976م]؛            ش
دولت یحیى [1979م]؛ 1358ش طهران المدّرس]، حسن السّید الذهبّي: العصر            [العبو
برنار بردیغار، بى جان [1983م]؛ 1362ش طهران یحیى]، [حیاة یحیى حیات             آبادى،
اجتماعى، سیاسى، اوضاع بررسى بیستم: قرن در ایران ریشار، ویان            هوركاد،
دراسة العشرین: القرن في [إیران اخیر سال یكصد در ایران وفرهنگى             اقتصادى
المائة السنوات في إیران في والثقافّیة واالقتصادّیة واالجتماعّیة السیاسّیة           األوضاع
[1998م]؛ 1377ش طهران المهدوّي، هوشنغ عبدالرضا بالفارسّیة ترجمه          األخیرة]،
إیران: [بعث] [قیامة 1323 -1299 خارجى ونگارشات مقاالت مدارك ایران:            رستاخیز
اإلسفندیارّي، النورّي اهللا فتح جمع 1944م]، -1920 األجنبّیة والتقاریر المقاالت            وثائق
ایران سیاسى روابط تاریخ زرغر، أصغر علي [1974م]]؛ [؟1353ش           طهران
عصر في البریطانّیة اإلیرانّیة- السیاسّیة العالقات [تاریخ رضاشاه دورهٔ در            وان  گ  لیس
زیبائي، علي [1993م]؛ 1372ش طهران بیات، كاوه بالفارسّیة ترجمه           رضاشاه]،
إیران، في [الشیوعّیة ایران در كمونیستها فعالیت مختصر تاریخ یا، ایران، در              كمونیزم
سالنامه [1965م]؛ 1344ش طهران إیران]، في الشیوعّیین لنشاط المختصر التاریخ            أو
[الحولّیة فرهنگى) ومقّررات قوانین (مجموعة 1317ش و1316- 1316 ،1315           وآمار
والقرارات القوانین (مجموعة 1938م و1937- 1937 ،1936 السنوات في           واإلحصاء
جهانى دوم جنگ در ایران سبهر، علي أحمد [1976م]؛ 1355ش طهران             الثقافّیة)]،
سیاسى خاطرات نفسه، [1976م]؛ 1355ش طهران الثانیة]، العالمّیة الحرب في            [إیران
طهران سمیعي، أحمد ط. السیاسّیة]، سّبهر الدولة مؤّرخ [خواطر سپهر الدولة             مورخ
سّید [خواطر األشراف صدر خاطرات الصدر، محسن م]؛ 1995]           1374ش
[تاریخ ایران ، فرهنگ تاریخ صّدیق، عیسى [1985م]، 1364ش طهران           األشراف]،
طهران العمر]، [ذكرى عمر یاد گ  ار نفسه، [1957م]؛ 1336ش طهران الثقافّي]،            إیران
َبرّي، الطَّ إحسان [1974م]؛ 1353ش ،1 ط ،3 مج ،[1975] 1354ش ،2 ط. ،2               مج
ستوكهولم رضاشاه]، عصر في اإلیرانّي [المجتمع رضاشاه ، دوران در ایران            جامعهٔ
السنوات في وألمانیا إیران بین االقتصادّي "التعاون غازیاني، [1977م]؛           1356ش
1976م])؛ [آذار 1355ش (اسفند 65 العدد ،12 السنة كاوه ، مجلة األخیرة،             الخمسین
صعود [إیران: انگلیسیها ونقش قاجار برافتادن رضاخان، برآمدن ایران: غني،            سیروس
طهران كامشاد، حسن بالفارسّیة ترجمه اإلنجلیز]، ودور القاجارّیین، وسقوط خان،            رضا
قاسم الدكتور [مذّكرات غنى قاسم دكتر یادداشتهاى غني، قاسم [1998م]؛            1377ش
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نفت سال پنجاه الفاتح، مصطفى [1988م]؛ 1367ش طهران غني، سیروس ط.             غني]،
فرخ، مهدي [1979م]؛ 1358ش طهران سنة]، خمسین في اإلیرانّي [النفط            ایران
جان [1966م]؛ 1345ش طهران السیاسّیة]، فرخ [خواطر فرخ سیاسى           خاطرات
مطابق میالدى 1500 سال از ایرانى اجتماعى تحوالت تاریخ شكننده: مقاومت             فوران،
من إیران في االجتماعّي التطّور تاریخ المهزومة: [المقاومة انقالب تا شمسى 879              با
[1998م]؛ 1377ش طهران تدّین، أحمد بالفارسّیة ترجمه الثورة]، حّتى 1500م            العام
العشرین: السنوات نظام على الحكم أو الدكتاتورّیة العناصر "محاكمة فیروز،            مظّفر
السنة الیوم]، رعد [مجّلة امروز رعد لمحاكمته"، خان رضا استرداد الحكومة على              یجب
كاتوزیان، علي محّمد 1944م]؛ ینایر الثاني- ش[كانون 1322 بهمن 6 ،75 العدد ،1             
من السیاسّي إیران [اقتصاد پهلوى سلسله پایان تا مشروطیت از ایران سیاسى              اقتصاد
نفیسي محّمدرضا بالفارسّیة ترجمه البهلوّیة]، الساللة نهایة حّتى الدستورّیة           الحكومة
دربارهٔ اي شمه كامبخش، الصمد عبد [1993م]؛ 1372ش طهران عزیزي،            وكامبیز
حزب ایران، كمونیست حزب انقالب، دمكراسى سوسیال ایران: كارگرى جنبش            تاریخ
الدیمقراطّیة، االشتراكّیة الثورة إیران: في العّمالّیة الحركة تاریخ عن [لمحة ایران             تودهٔ
نیكي [1981م]؛ 1360ش طهران اإلیرانّي]، تودة حزب اإلیرانّي، الشیوعّي           الحزب
عبدالرحیم بالفارسّیة ترجمه اإلیرانّیة]، الثورة [جذور ایران انقالب هاى ریشه            كدي،
پهلوى حكومت وتشكیل ارتش كرونین، ستفاني [1990م]؛ 1369ش طهران           كواهي،
بابائي، على بالفارسّیة ترجمه إیران]، في البهلوّي الحكم وتشكیل [الجیش ایران             در
[مذّكرات كیانورى نورالدین خاطرت كیانوري، نورالدین [1998م]؛ 1377ش          طهران
بهلوى: شاهنشامى سال پنجاه كاهنامه [1993م]؛ 1372ش طهران كیانوري]،           نورالدین
اسفند 13 از ایران واجتماعى اقتصادى نظامى، سیاسى، وقایع بروز روز             فهرس
األحداث فهرس سنة: خمسین في البهلوّیة المملكة [تقویم 2535 اسفند 30 تا 2476             
حّتى 1917 من بیوم یوًما إیران في واالجتماعّیة واالقتصادّیة والعسكرّیة            السیاسّیة
كارگرى هاى اتحادیه الجوردي، حبیب [1976م]؛ 1355ش طهران          1976م
بالفارسّیة ترجمه إیران]، في والدكتاتورّیة العمالّیة [االّتحادات ایران در           وخودكامگى
وزارع مالك لمتون، فورد سواین كاترین آن [1990م]؛ 1369ش طهران صدقي،             ضیاء
طهران أمیري، منوتشهر بالفارسّیة ترجمه إیران]، في والمزارعون [المّالك ایران            در
رقابت سال سى ایران: در وشوروى غرب لنتشافسكي، جورج [1983م]؛            1362ش
-1918 التنافس من سنة ثالثون إیران: في السوفیاتّي واالّتحاد [الغرب 1948م -1918            
مركز [1972م]؛ 1351ش طهران یاوري، حوراء بالفارسّیة ترجمته          1948م]،
إحصائّي [تقریر ایران واجتماعى اقتصادى تحوالت آمارى بیان اإلیرانّي،           اإلحصاء
اهللا عبد [1977م]؛ 1356ش طهران إیران]، في واالجتماعّیة االقتصادّیة           للتطّورات
حیاتي، [سیرة قاجارّیه دورهٔ وادارى اجتماعى تاریخ یا، من، زندگانى شرح             المستوفي،
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حسین [1981م]؛ 1360ش طهران القاجارّي]، للعصر واإلدارّي االجتماعّي التاریخ           أو،
1364 -1362 طهران إیران]، تاریخ من عاًما [عشرون ایران سالهٔ بیست تاریخ             مّكي،
دوران در ایران خارجى سیاست المهدوّي، هوشنغ عبدالرضا 1985م]؛ -1983]            ش
1978م]، -1921 البهلوّي العصر في الخارجّیة إیران [سیاسة ش 1300 -1357             بهلوى
إیران ، مجّلة عاًما"، عشرین "بعد الحائرّي، هاشمي ع. [1994م]؛ 1373ش            طهران
مهدیقلي م]؛ 1941 أكتوبر األّول- [تشرین 1320ش مهر ،6681 العدد ،25             السنة

  هدایت،  خاطرات وخطرات  [المذّكرات والخواطر]، طهران 1363ش [1984م].

 

  /بروین قدسي زاد/

 

محّمدرضا بتتویج تبدأ المعاصر، إیران تاریخ من حقبٌة الثاني ، البهلوّي عصر (2            
الساللة بسقوط وتنتهي 1360هـ)، شعبان 1941م/26 سبتمبر أیلول- 17) ملًكا            البهلوّي
األّول ربیع 1979م/14 فبرایر شباط- 11) إیران في الملكّي الحكم وانهیار             البهلوّیة،

  1399هـ).

  أ- الوضع السیاسّي- العسكرّي:

المرحلة فرعّیة: مراحل أربع إلى الثاني البهلوّي حكم مرحلة تقسیم یمكن             سیاسیا،
1946 العام من والثانیة 1365هـ؛ 1946م/1360- العام حّتى 1941 العام من             األولى،
1963م/ العام حّتى 1953 العام من والثالثة 1372هـ؛ 1953م/1365- العام           حّتى

  1372- 1382هـ؛ والرابعة من العام 1963 حّتى العام 1978م/1382- 1398هـ.

البهلوّي محّمدرضا وصل .( 1365هـ 1946م/1360- -1941) األولى          المرحلة
إیران، من ونفیه والده خلع في تتمّثل معّقدة، وأوضاَع ظروٍف في العرش، ُسّدة               إلى
تتویُج جاء الثانیة*). العالمّیة الحرب ←) جهَتین من الحلفاء قّوات احتلّتها قد              والبالد
بعد واإلرادة، النفس وضعیُف للتجربة، الفاقد وهو الحكم، زماَم واستالُمه الشاّب             الملك
وانجلترا السوفیاتّي االّتحاد فیه كان الذي الوقت في المنهار، المرعب الدكتاتورّي             الحكم
لفراغ نتیجًة المحتّلة، للبالد والخارجّیة الداخلّیة الشؤون في مباشر وبشكل عملیا             یتدّخالن
الملك حكُم یأِت لم العسكرّیة. والمؤّسسة واإلدارّي السیاسّي النظام وانهیار            السلطة،
تستطع لم الحكومة أّن حّتى جدید. سیاسّي بعصٍر األمَل حامًال األمر بدایة في               الشاّب
األّولّیة، النفقات وتأمین للملكة، العادّیة األمور إدارة في ومسؤولّیاتها بالتزاماتها            الوفاَء
عن والعجز األوضاع واختالل األمن حبل اضطراب وصل للشعب. البسیطة            والمتطلّبات
جدا، قصیرة مّدة في البالد في عدیدة سیاسّیة تنظیمات ظهور حدِّ إلى األمور               تسییر
ألهداف أو األمان، ساحل إلى البالد إیصال بهدف إّما سیاسّیة، ومجموعاٍت وفرًقا              أحزاًبا
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ص جي، شانه مدیر ← التفصیل (لمزید والسیطرة السلطة، استالم ضمنها من              أخرى،
.(87 -57  

والمختلفة، العدیدة السیاسّیة والتوّجهات المیول بین والمواجهُة االصطفاُف          حصل
بالتأیید لیحظى یكن لم معظَمها أّن ِعلًما الرادیكالّي، الیسار إلى المتطّرف الیمین              من
أقصى إلى المتعارضة والمجموعات األحزاب هذه تعّدد ر نفسَّ أن بإمكاننا لعّل             الشعبّي.
ظّل في واالنتهازّیة الخارجّیة، بالمطامع واالرتباط الفئوّیة المصالح بتناقض           الحدود،

  األوضاع المضطربة.

هو اإلیرانّي)، الشیوعّي (الحزب تودة حزب كان السیاسّیة، التنظیمات ضمن            من
عن اإلفراج من أّیام بضعة بعد نفسه م نظَّ وتأثیًرا، وتنظیًما فاعلّیة واألكثر األكبر               الحزب
1360 رمضان 1941م/ العام من أكتوبر األّول- تشرین في رضاشاه سجن من              زعمائه
عدیدة، اجتماعّیة قطاعات في الحزُب هذا تغلغل شخصّیة*). وخمسون الثالث ←             (أیًضا
أن مباشرٍة، وغیر مباشرًة له السوفیاتّي االّتحاد دعم خالل من واستطاع فائقة،              وبسرعة
السیاسّیة الحركاُت استفادت إیران. في السوفیاتّي النفوذ لتعزیز المالئمة األرضیَّة            یمهَّد
فكریا لها الحزب هذا دعم من الهوى، السوفیاتّیة وكردستان، أذرَبیجان في             االنفصالّیة
شمالّي نفط امتیاَز السوفیاتّي االّتحاد إعطاء عن العلنّي الدفاع حزب). (تودة*،             وتنظیمیا
التنظیم هذا تبعّیة على األدّلة من دلیٌل للحزب، التابعة والنشرات الصحف في              إیران

  السیاسّي، أثار ردوَد فعل حاّدة لدى معارضیه، وتالیا توترا داخلیا ومواجهات سیاسّیة.

على إلیران الحلفاء احتالل بدایة منذ االمیركّیة المّتحدة الوالیات حكومُة            عملت
العام من مارس آذار- 10 وفي مصالحها، وباتجاه باتجاهها إیران في الحكم نظر               لفت
لالستفادة الّالزمة بالشروط تتمّتع التي الدول من إیران ُعّدت 1361هـ، صفر 1942/22            
والوالیات إیران بین الثنائّیة للعالقات الموّثق (التاریخ والتأجیر القروض مساعدات            من
إلى ها موج خطاًبا مذّكراته في روزفلت فرانكلین كتب .(148 ص األمیركّیة ،             المتحدة
"أمٌر اإلیرانّي"، الحكم عن الدفاع "إّن والتأجیر"، "القروض برنامج التنفیذّي            المدیر
معاهدتان ُعقدت سنَتین بعد ن). ص. ن، (م. أمیركا عن الدفاع قضّیة إلى نظًرا                حیوٌي"
استشارّیتان عسكرّیتان هیئتان بموجبهما حضرت المّتحدة، والوالیات إیران بین           أمنّیتان
وكأّن ظاهریا، یبدو كان مّما غم الرَّ على األمنّیة. والقوى الجیش لتدریب إیران              إلى
كاالّتحاد سیاسّیة أهداٌف وال كالبریطانّیین، استعمارّیة أطماٌع لدیهم لیست           األمیركّیین
القضایا تفاصیل في وتدّخلهم العسكرّیة، المؤّسسة إلى دخولهم كان إیران، في             السوفیاتّي
وبرمجتها العسكرّیة السیاسة وضع درجات أعلى في أیًضا وذلك السّرّیة،            العسكرّیة
وأّن سّیما ال حساسّیة، األكثر البالد مقّدرات إحدى في عملیا التدّخل بدایَة              وإدارتها،
برئاسة أخرى، أمیركّیة هیئة وقدوَم تزامَن إیران إلى األمیركّیة العسكرّیة الهیئة             مجيء
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التي االقتصادّیة المشاكَل جیدا ویعرف إیران، في وخدم سبق الذي میلسبو (5)-             الدكتور
على (لالّطالع آخر معًنى إیران إلى األمیركّیین لمجيء أعطى مّما البالد- منها              تعاني
االّتحاد فإّن كذلك ،(178 -148 ،126 ص ن، م. ← الحقبة هذه في األمیركّیة                السیاسة
األمیركّي- التعاون مهاجمة عن یتواَنوا لم فلكه، في والدائرین وأیادیه،            السوفیاتّي،
االمتیازات، من مزید على للحصول والضغط اإلعالمّیة، الوسائل بمختلف           اإلیرانّي
المنطقَتین هاَتین أّن الحاكمة والهیئة الشاه واعتقاد وكردستان، أذرَبیجان أزمُة            وجاءت
1974م/1394هـ، البهلوّي، (محّمدرضا االنفصال لخطر جّدیا معّرضتان         الحّساستین،
ماحًقا خطًرا تشّكل والطلیعّیة الهجومّیة، الفتّیة، الروسّیة الشیوعّیة وأّن ،(218 -211             ص
السیاسة ودفع العسكرّیة، القوى تقویة فكرَة لدیهم عّزز مّما الصعد، مختِلف على              إلیران
العسكرّیة والمعّدات المساعدات وتلّقي الخطر الّتقاء أمیركا، محالفة باتجاه           العسكرّیة
سیاسَة إلیها یرى الحاكم الفریُق كان التي السیاسة، هذه .(45 -44 ص              (أزغندي،
للسیاسات تابعًة اإلیرانّیة السیاسُة لتصبح األرضیَّة البعید المدى على مّهدت            الخالص،
البهلوّي لحكم األولى السنوات منذ الوطنّي، والحكم االستقالل قواعد ولزعزعة            األجنبّیة،

  الثاني (غازیو روسكي، ص 94 وما بعدها، أزغندي، ص 175 وما بعدها).

-1914) األولى العالمّیة الحرب ذكریاُت كانت الذین اإلیرانّیون، الساسُة           أّما
ذلك، جّراء من بالبالد لحقت التي واألضراُر إیران، واحتالُل 1336هـ)            1918م/1332-
فقد األولى*)، العالمّیة الحرب ← التفاصیل على (لالّطالع أذهانهم في ماثلًة تزال              ال
ولهذا الحرب، وطیس من السرعة وجه على البالد إلخراج جهٍد من وسعهم ما               بذلوا
ألمانیا، على الحرَب 1360هـ، شعبان 1941م/17 سبتمبر أیلول- 8 في أعلنوا             السبب
من سنة خمسین (تقویم بإیران وثیقة عالقاٌت األّول البهلوّي العصر في تربطها كانت               التي
إیران انضمام أعلنوا سبتمبر أیلول- 11 في .(286 ص ،1 مج البهلويّ ، الملكّي               الحكم
1332ش/ شهریور 20 ،306 العدد ،2 السنة (كیهان ، رسمیا المّتحدة األمم إعالن              إلى
1943 دیسمبر األّول- كانون في .(2 ص ،1373 المحّرم 1953م/3 سبتمبر أیلول- 11            
الحلیفة الدول لقادة المهّم التاریخّي المؤتمُر طهران في انعقد 1362هـ، الحّجة             م/ذي
ُسّمي الذي البیاُن المؤتمر عن وصدر وستالین، وتشرشل روزفلت بحضور            الثالث،
على وسیادتها إیران استقالل على وأّكد الحلفاء، مع إیران تعاوَن َثمَّن طهران"،              "إعالن
ِحدة على القادة هؤالء من بكلٍّ الشاه التقى وقد لها. القادة أولئك واحترام ترابها،                كاِمل
ص 1974م/1393هـ البهلوّي، محّمدرضا ← الّلقاءات تلك تفاصیل على           (لالّطالع
والبیان طهران مؤتمر أكَّد اآلونة). تلك في الصادرة الصحف ← أیًضا 143؛ -140             
انتهاء بعد إیران، من المحتّلة العسكرّیة القّوات انسحاب على المجتمعین عن             الصادر

  الحرب، مّما ساهم في بعث األمِل في النفوس.

5) ( Millspaugh  
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1364هـ، رمضان 1945م/7 أغسطس آب- 15 في الثانیة العالمّیة الحرُب            انتهت
الحلیفة الدول إلى إیران طلبت 1364هـ، شّوال 1945م/4 سبتمبر أیلول- 11             وفي
1324 شهریور 20 ،758 العدد ،4 السنة (كیهان ، أراضیها من قّواتها تسحَب أن              الثالث
األمیركّیة القّوات انسحبت .(1 ص 1364هـ، شّوال 1945م/4 سبتمبر أیلول- 11             ش/
السوفیاتّي االّتحاد حكومة لكّن إیران، من تدریجیا لهما التابعة والقّوات            والبریطانّیة،
إذكاء خالل من نفسه الوقت في وَسَعت مختلفة، بذرائع متذّرعة قّواتها بسحب              تأّخرت
التابعة الداخلّیة السیاسّیة المجموعات وبمساعدة وأذرَبیجان، كردستان في األزمة           نیران
التي كالدول خاضعَتین، حكومَتین فیهما وتشّكل إیران، عن الجزَأین هذین تفصَل أْن              لها،
-211 ص 1974م/1393هـ، البهلوّي، (محّمدرضا الشرقّیة أوروبا في فلكها في            تدور
الحكومة كّررت بعدها). وما 146 ص فرد، زهتاب ← التفصیل من لمزید              216؛
المطاف نهایة وفي ونهجه، السوفیاتّي االّتحاد سیاسة على مراًرا اعتراَضها            اإلیرانّیة
وبریطانیا األمیركّیة المّتحدة الوالیات دعُم أسفَر الدولّي. األمن مجلس إلى األمَر             رفعت
الجیش انسحاب عن ومبادراُتهم، ومساعدیه، الوزراء رئیِس قوام* أحمد وجهوُد            إلیران،
سقطت تقریًبا، نفسه الوقت وفي إیران، من المطاف نهایة في السوفیاتّي             األحمر
إیذاًنا ذلك وكان وكردستان، أذرَبیجان في الحكَم تولَّتا اللّتان االنفصالّیتان،            الحكومتان
اإلیرانّي الجیُش أحكَم .(216 -194 ص (عظیمي، اإلقلیَمین هَذین في األزمة             بانتهاء
في وذلك لها، األجانب احتالل من سنواٍت بعد المغتَصبة، المناطق على الكاملة              سیطرَته

  كانون األّول- دیسمبر من العام 1946م/1383هـ.

من عصیبة مرحلًة 1946م/1365هـ، إلى 1941م/1359هـ من السنواُت          كانت
واالحتالُل الحرُب، دفعت فقد الثاني. البهلوّي عصر في حاسمًة ومرحلة إیران،             تاریخ
على الداخلّي والصراُع والفقُر، االقتصادّي، والركوُد االنفصالّیة، والحركاُت          العسكرّي،
المعتمدِة وغیَر العاجزَة الدولَة العدیدة، العوامل من ذلك وغیُر األجنبّي، ل والتدخُّ             السلطة،
اآلخر السبُب بقائها. لضمان األجنبّیة، القوى أحضان في لالرتماء الشعبّي، التأیید             على
مقارنًة السیاسّیة مكانته لضعف إدراُكه التبعّیة، باتجاه یمیل نفَسه الشاَه جعل             الذي
العائلة إلى معظمها في تنتمي التي االقتصادّي، السیاسّي- النفوذ ذاِت            بالجماعات
المناهضة االتجاهات من خائًفا كان نفسه، الوقت وفي األرستقراطّیة، والطبقة            القاجارّیة
في والدنیا الوسطى الطبقَتین أبناء من عدیدة فئاٍت لدى االشتراكّیة والمیول             للملكّیة،
الفاعُل واإلعالُم المترّدي االقتصادّي البالد وضُع علیها أضفى التي اإلیرانّي-            المجتمع
في ماثلًة تزال ال أبیه ذكرى كانت كّله، ذلك من واألهّم ، الوهج- من المزیَد تودة                  لحزب
نظرتهم من انطالًقا إلیه، یمیلون ال المتدّینة، الفئات سّیما ال منهم، وكثیرون الناس،               أذهان
والقوى الجیش تقویة فكرَة لدیه وعّزز ومخاوفه، قلقه من زاد مّما رضاشاه، إلى               السلبّیة
في شّكل ما وهذا األجنبّیة، القوى دعم على نفِسه الوقت في واالتكاء له، عماًدا                األمنّیة،
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176 ص (كدي، حكِمه مّدة طیلَة سیاسُته علیها ارتكزت التي األساسّیة، القاعدَة              الحقیقة
  وما بعدها).

حاسمًة، تجارَب 1946م/1365هـ إلى 1941/1359هـ من األعوام أحداُث          كانت
من المسّلحة القّوات تعزیز قاعدة على والهجومّیة. الدفاعّیة ورؤیَته الشاه سیاسَة             شّكلت
االستشارّیة األمیركّیة المجموعُة كانت مساعداتها. وتلّقي العظمى الدول محالفة           خالل
الشرطة، من استشارّیة َلجنًة إلیران، الحلفاء احتالل سنوات في األولى،            العسكرّیة
في الشرطة مؤّسسة تحدیث األساسّیة مهّمتها شوارتسكوف (6)، نورمن العقید           برئاسة
الِقعدة 1943م/ذي نوفمبر الثاني- تشرین في اللَّجنة بهذه المتعّلقة االّتفاقّیة ُعقدت             إیران.
وزیِر ساعد محّمد من كلٌّ ووّقعها سهیلي، علي الوزراء رئیس عهد في              1362هـ،
في المفّوض األمیركّیة المّتحدة الوالیات وزیِر دریفوس، ولویس اإلیرانّیة،           الخارجّیة
نفسها على وأطلقت عملیا، طابًعا الحلفاء قّوات انسحاب بعد اللَّجنة هذه اّتخذت              طهران.
األّول- تشرین في أرمیش تأّسست اإلیرانّي). للجیش االستشارّیة (الهیئة آرمیش (7)            اسَم
اإلیرانّیة الحكومة بین المعقودة لالّتفاقّیة تنفیًذا 1387هـ اآلخرة 1947م/ُجمادى           أكتوبر
أمیركّیة، استشارّیة َلجنة إرسال على تنّص والتي األمیركّیة، المّتحدة الوالیات            وحكومة
جم، محمود اإلیرانّي الحرب وزیُر االّتفاقّیة هذه وّقع اإلیرانّي. الجیش جهوزّیة             لرفع
وعلى آلن)، جم- باسم اشتهرت (وقد إیران في المّتحدة الوالیات سفیر آلن (8)              وجورج
من حوزتها في ما كّل على األمیركّیین المستشارین ُتطِلَع أن بموجبها اإلیرانّیة              الحكومة
أركان في األساسّیة األمور معالجُة اللَّجنة مهاّم ومن وتقنّیة، فنّیة ومعلومات             أسراٍر
اللَّجنة ألعضاء وكان واالستراتیجّیة؛ التكتیكّیة الخرائط باستثناء الحربّیة ووزارة           الجیش
الضّباط على ویتوّجب اإلیرانّیة، العسكرّیة المنشآت جمیع تفتیش في الحقُّ            كذلك
مخّططات من یطلبونه ما العسكرّیین، اللَّجنة أعضاء متناول في یضعوا أن             اإلیرانّیین
المجلس إذن دون من التنفیذ مرحلَة االّتفاقّیة هذه دخلت عسكرّیة. ومستندات             ومشاریع
الطفیفة، التغییرات بعض إجراء بعد تلقائیا الّالحقة السنوات في تمدَّد وكانت             وموافقته،
رأًسا األوضاع انقلبت حین 1978م/1398هـ، العام أواخر حّتى فاعلّیتها، على            محافظًة
-508 ص ،1 مج 1992م/1412هـ، (نجاتي، اإلسالمّیة الثورة انتصار بعد عِقب،             على
195 ص األمیركّیة، المّتحدة والوالیات إیران بین الثنائّیة للعالقات الموّثق التاریخ            509؛

  - 202؛ هالیدي، ص 99؛ المهدوّي، ص 43- 44).

سبع مّدتها المرحلة هذه 1372هـ) . 1953م/1365- -1946) الثانیة          المرحلة
كردستان أزمَتي وإنهاء إیران من المحتّلة الحلفاء قّوات بانسحاب بدأت            سنوات،
الوطنّیة مصّدق محّمد الدكتور حكومة على عسكرّي، بانقالٍب وانتهت           وأذرَبیجان،

6-Nornan Schwarzkopf  
7 -ARMISH 
8 - George V. Allen.  
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وإحكاَم المتزعزعة، مكانِته تثبیَت المرحلة هذه في الثاني البهلويُّ استطاع            والشعبّیة.
هذه في المؤّسسین مجلُس ُشّكل وقد والمجلس. الحكومة على كبیر حدٍّ إلى              سیطرِته
نصَف الشاُه یعیِّن الذي الشیوخ- مجلس إنشاء على على جمیًعا صادقوا الذین              المرحلة،
من طّیعة، حكوماٍت الشاُه أوجَد یشاء. ساعَة المجلس حلِّ في الحقَّ الشاه ومنحوا               أعضائه-
إبراهیم مثل للوزراء، رؤساَء له، مؤّیدین أو وتابعین مطیعین، أشخاًصا تنصیبه             خالل
تخّطي تستطع لم الحكومات هذه لكّن هجیر، الحسین وعبد المراغّي، وساعد             حكیمي،
في األزمات هذه تسلسل استمراُر وأسفَر السیاسّي، النظام عمل سوء عن الناجمة              األزمات

  نهایة المطاف عن األزمة الكبرى بین العاَمین 1951 و1953م/1370- 1372هـ.

الغربّیة القوى "جبهة ُقطَبین إلى العالم انقساُم بدأ الثانیة، العالمّیة الحرب انتهاء              مع
في الدائرة والدول السوفیاتّي االّتحاد وجبهة وانجلترا، األمیركّیة المّتحدة الوالیات            بقیادة
الحّساس، االستراتیجّي موقعها إلى نظًرا أعینها، نصَب إیراَن الغرب جبهة وضعت             فلكه.
مقابَل إیران عن الدفاُع الثابتة الغرب سیاسات بین من وكان السوفیاتّي، لالتحاد              وجوارها
260)؛ -259 ص (هالیدي، الحّر العالم صفِّ في باستمرار وإبقائها السوفیاتّي،             الخطر
العسكرّي، الدعم خالل من الهدف هذا تحقیق على وانجلترا أمیركا عملت             وقد
من ومثیالتها إلیران الدفاعّیة القدرات تعزیز بهدف وذلك االقتصادّیة،           والمساعدات

  الدول، لمواجهة النفوذ الشیوعّي (غازیوروسكي، ص 97- 104).

المتجّذرة السیاسّیة األحزاب وجود من تخلو التي السیاسّیة، الدولة بنیُة            مّهدت
من كان فقد نفِسه؛ بالقْدر كبیر ولفساد السلطة، مركزّیة من لمزید األرضیَّة              والقوّیة،
ملتزمون أشخاص ندر، ما في إّال الحّساسة، المناصَب یتسلََّم أن بمكاٍن،             الصعوبة
والقمُع فاالستبداُد الوطنّیة. بالشعارات حّتى أو األخالقّیة، والمبادئ الدینّیة           بالمعتقدات
أن بعد السیاسّیة، التنظیمات لنمّو المجاَل یتیحا لم األّول، البهلوّي عصر في خّیما               الّلذان
العالمّیة الحرب بدایِة مع لكْن الدستورّیة، الحكومة عصر حّریات من تبّقى ما              اجُتّث
األحزاب من كبیر عدٌد ظهَر أركانها، في الخلل وظهوِر للبالد، الحلفاء واحتالِل              الثانیة،
الوثائق مدیرّیة ← التفصیل من (لمزید إیران في السیاسّیة والتنظیمات            والمجموعات
هذه لكّن بعدها). وما عشرة، الثامنة الصفحة الطیرانّي، مقّدمة ،1 مج اإلیرانّیة،              الوطنّیة
ما ونادًرا السّكان، عدد ثلَثي القروّیون فیه یشكِّل مجتمٍع وفي زماٍن في ظهرت               التنظیمات
السیاسّیة- اّطالعات (برزین، الئٍق حیاة بمستوى یحظى من أو متعلِّم، بینهم             یوجد
أهل من فهو الثالث الثلُث أّما .(19 -17 ص ،10 و 9 العددان ،85 السنة                 االقتصادّیة ،
عن لدیهم واضح تصوُّر ال نصفهم، المعدمون والفقراء األمّیون العمُّال یشكِّل             المدن،
عدد سدس حوالى (أي والباقي ناعق، كّل وراَء یسیرون السیاسّیة، الحیاة في              المشاركة
وحرفّیون، وتالمیذ وطّالب ومثّقفون، ومهنّیون وصناعّیون، ورأسمالّیون مّالك          السّكان)
تقریًبا تعادل أقلّّیة تترّبع كانت االجتماعّي الهرم هذا ِقّمة على متعّلمین. شبه أو               متعّلمون،
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االجتماعّي، والرفاه التعلیم، من جّید بمیتوى تحظى للسّكان، اإلجمالّي العدد من ٪1            
.(27 -22 ص و12، 11 العددان ن، (م. واالجتماعّیة السیاسّیة السلطة مقالیَد              وتتوّلى
313 ص ،4 مج (شجیعي، المجلس في الشعب ممّثلو النّواب كان األقلّّیة هذه ضمن                ومن

  وما بعدها).

االضطرابات وظهور إیران، في السیاسّیة السلطة حلبة من رضاشاه           بخروج
والخوانین اإلقطاعّیین وكبار األرستقراطّیون استولى السیاسّي، الفراغ عن          الناجمة
من المثّقفین أّن حین في السیاسّیة. السلطة مقالید على المحلّّیون والحّكام العشائر              وزعماء
عن راضین یكونوا لم والمسحوقة، الوسطى الطبقة ممّثلي المتدّینین، وغیر            المتدّینین
ساخطین كانوا الدینّیة، باألحكام الملتزمون والمتدّینون الدین علماُء ومثلهم           األوضاع.
إلخراج الحاكم وفریقه ومساعیه للدین، المعادیة رضاشاه لسیاسة نظًرا األوضاع،            على
كبیر عدٌد حاول السیاسة، هذه تطبیق لمفاعیل ونظًرا االجتماعّیة. الحیاة حلبة من              الدین
البالد، لحفظ موثوقة قاعدة إیجاَد القومّیین، والمثّقفین بالشیوعّیة، المتأّثرین المثّقفین            من
والسخُط السیاسّیة األوضاع ترّدي مّهد لقد یرتأونها. التي بالطرق اإلصالحات            وإنجاز
تشكَّل فقد ونشاطاتها. المختلفة السیاسّیة والمجموعات األحزاب لتشكیل األرضیَّة           العاّم
من أكثر 1372هـ -1360 1953م/شعبان العام وحّتى 1941 سبتمبر أیلول- من             ابتداًء
من أيٍّ لدى یكن لم .(87 -57 ص جى، شانه (مدیر سیاسیا وتنظیًما ومجموعًة حزًبا 60                
ٍك تحرُّ على القدرُة السیاسّیة- البالد لظروف المناسبة غیر السیاسّیة- التنظیمات            هذه
الشورى مجلس في تأثیر وذات معّینة منسجمة كتلٌة منها تتشكَّل ولم األبعاد، كّليِّ               سیاسّي
من موقٍف باتخاذ له یسمح مستًوى في یكن لم للمجتمع السیاسّي الوعي أّن كما                الوطنّي.
كفیل موّحد سیاسيٍّ عمل نحو السیاسّیة القوى یدفَع وأن المختلفة، السیاسّیة             النزعات
هذه من الیائسین المتنوِّرین، معظم اتجه لذلك المشتركة، الوطنّیة اآلمال            بتحقیق
التنظیمّیة الهیكلّیة ذي اإلیرانّي)، الشیوعّي (الحزب تودة حزب نحو           التنظیمات
من وكان إعالمّي، صحافّي- ونشاٌط وعملّیة تثقیفّیة برامُج لدیه كان والذي             المنسجمة،

  ناحیة أخرى مدعوًما دولیا وإعالمیا من أحد المعسكَرین العالمیَّین.

إلى الداخلّیة القوى أقطاب إلى میولها حیث من السیاسّیة التنظیمات تقسیم             بإمكاننا
بحزَبي ممثَّلة الشاه، ودعم وتقویته الملكّي، النظام على المحافظة نزعة (1 فئات:              أربع
حزب مثل القاجارّي، العصر من الباقیة القدیمة النخب باّتجاه النزعة (2 وسومكا؛              آریا
(3 العدالة؛ وحزب الشعب، وحزب اإلیرانّي، الدیمقراطّي والحزب الوطنّیة           اإلرادة
(4 المؤمنة؛ االشتراكّیة واألحزاب إیران، حزب مثل المستنیرة النخب باّتجاه            النزعة
اإلسالمّیة، المفاهیم ضوء في الوطنّیة السیاسات وتوجیه الدینّیة، الشعارات باّتجاه            النزعة
مدیرّیة ← االّطالع من (لمزید اإلسالم فدائّیي وجماعة المسلمین، المجاهدین            كحزب
بعدها؛ وما والثالثون الواحدة الصفحة الطبرانّي، مقّدمة ،1 مج اإلیرانّیة، الوطنّیة             الوثائق
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واستمّر توافقّیة، سیاسة انتهاج من النزعاُت هذه تتمّكن لم .(87 -55 ص جي، شانه                مدیر
به تتذّرع سبًبا 1948م/1367هـ، العام في الشاه على النار إطالُق وجاء كذلك،              تشتُّتها
آیَة ونفت العسكرّي، الحكَم فأعلنت اجتثاثهم. ومحاولة المعارضین، لقمع الحاكمة،            السلطُة
المعاِرضة األحزاب الشرعّیة وأعلنت لبنان. إلى إیران من الكاشانّي القاسم أبا السّید              اهللا
األخرى األحزاب بعَض وأوقفت محظوًرا، حزًبا صار الذي تودة، حزب رأسها             وعلى
السلطة، من المزید باّتجاه أخرى خطوًة الشاُه خطا .(90 ص (غازیوروسكى،             مؤقًتا
الماّدة وُغّیرت 1368هـ، 1949م/رجب العام من مایو أّیار- في سین المؤسِّ مجلَس             فشكَّل
الوطنّي الشورى مجلُس المجلَسین: بحّل الحرّیة كّل لدیه وأصبح الدستور، من 48            
9 ،6928 العدد (اّطالعات ، الشاه خلع حقَّ سین المؤسِّ مجلَس وسلَب الشیوخ،             ومجلُس
1997م/1417هـ، البهلوّي، محّمدرضا 1؛ ص 1368هـ، رجب 1949م/12 مایو           أّیار-
1369هـ، اآلخر ربیع 1950م/6 ینایر الثاني- كانون 25 في .(5 الحاشیة ،115              ص
السّید برئاسة أعضائه، نصَف الشاُه عیَّن الذي الشیوخ لمجلس األولى الدورُة             انعقدت
اآلخر ربیع ینایر/1950م/7 الثاني- كانون 26 ،7138 العدد (اّطالعات ، زادة تقي             حسن

  1369هـ، ص 1).

السلطة على سیطرَته وأحكم شمَلها وبدَّد األحزاب على الشاه قضى أْن             بعد
الوالیات إلى 1949م/1368هـ العام في سافر برمَّتها، األوضاع وعلى           التشریعّیة،
النظام ودعم إیران، نحو األمیركّیین الساسة نظر لفت إلى سعى حیث األمیركّیة،              المّتحدة
هذه في التوفیق یحالفه لم للجیش والمالّیة العسكرّیة المساعدات وتقدیم فیها،             الحاكم
النقطة برنامج أساس على إیران تساعَد أْن وعدته األمیركّیة السلطات لكّن             الرحلة،
ص األمیركّیة ، المتحدة والوالیات إیران بین الثنائّیة للعالقات الموّثق (التاریخ            الرابعة
مع محادثاٍت أجرى فشله، عن وتعویًضا الرحلة، هذه من عودته بعد .(320 -318             
حكومُة وافقت وقد تومان. ملیون مائة قیمُتها اّتفاقّیة عقد من وتمكَّن السوفیاتّیة،              السلطات
الشاه حكم تجاه سیاستها وغّیرت قمًحا، طنٍّ ملیون إیران بیع على السوفیاتّي              االّتحاد
السوفیاتّي االّتحاد سیاسة في األولى الوجهة تغییر هذا كان .(159 -158 ص              (أزغندي،
في إیران. من السوفیاتّي الجیش وانسحاب الثانیة، العالمّیة الحرب بعد إیران، إلى              بالنسبة
وال األمیركّي، اإلیرانّي- التقارب إلى وریبة بحساسیٍّة ینظرون اإلنجلیز كان نفسه             الوقت
یبدو، ما على سعُیهم كان هذه، لسیاستهم وتنفیًذا إیران. في نفوذهم خسارَة              یریدون
آرا رزم أمثال من فیها، وإبقائها السلطة إلى فلكهم، في تدور سیاسّیة شخصّیات               إلیصال
واالّتحاد إیران بین العالقات في تحّسن أّي وكان 92)؛ -89 ص (غازیوروسكي،              وهجیر

  السوفیاتّي، یمكن أن یعرقَل سیاسات بریطانیا في إیران.
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الوالیاُت أعادت السوفیاتّیة، اإلیرانّیة- العالقات مسار في النسبّي التحّسن           بعد
السیاسّي غریدي (9)، هنري إرسال وجاء إیران. تجاه بسیاستها النظَر یبدو ما على              المتحدة
بدایًة طهران، في ألمیركا جدیًدا سفیًرا إیجابّیة، نظرًة إیران إلى ینظر كان الذي               المحّنك،
الثنائّیة الدفاعّیة التعاون اّتفاقیُّة وكانت عد. الصُّ مختِلف على البلَدین بین العالقات             لتعزیز
عسكرّیة مساعدة تقدیم على تنّص التي 1369هـ شعبان 6 1950م/ مایو أیار 23               في
الموّثق (التاریخ األمیركّیة السیاسات من إیران تقریب إلى تهدف قفزًة إلیران،             أمیركّیة
نّصت بعدها). وما 220 ص األمیركّیة ، المّتحدة والوالیات إیران بین الثنائّیة             للعالقات
تجدیَد وأنَّ مشروطٌة، األمیركّیة العسكرّیة المساعدات من إیران استفادَة أنَّ على             االّتفاقّیة
توقیع بعد وقرارها. المّتحدة الوالیات رأي إلى عائٌد المساعدات قطَع أو             البرنامج،
الشاه لكّن العسكرّیة، والتجهیزات األسلحة من كّمیٍّات إیراُن ُأعطیت المذكورة،            االّتفاقّیة
26 في الكورّیة الحرب بدأت أن بعد الحربّیة. المعّدات من أكبر كمّیة استالَم یتوّقع                كان
الخطَّ الشمالّي الكورّي الجیش وعبوِر 1370هـ، رمضان 1951م/22 یونیو           حزیران-
المساعدات بسیاسِة المّتحدة الوالیاُت استبدلت الجنوب، باتجاه درجة 38̊           الجغرافي
الدفاع المسّماة العسكرّیة" "الدفاعّیة- االستراتیجیَّة الصدیقة، للدول االقتصادّیة          السیاسّیة-
على واقتصادّیة، عسكرّیة مساعدات إرسال تتطّلب االستراتیجّیة هذه األطراف".           من
والصین. السوفیاتّي االتحاد نفوذ حّیز أطراف على كإیران تقع التي البلدان إلى جّدّي               نحٍو
یوم بعد یوًما حدة تزداد إیران في الداخلّیة األوضاُع كانت التغّیرات وهذه              بالتزامن
.(104 -101 ص غازیوروسكي، 514؛ -513 ص ،1 مج 1992م/1412هـ            (نجاتي،
الصناعات تأمیم لحركة العاتیة األمواج بتأثیر اإلیرانّیة، السیاسّیة الساحة وجُه            تغّیر
السیاسّیة والتنظیمات األحزاب من عدٌد تحالَف والقومّیة. االستقاللّیة والحركات           النفطّیة،
ُشكِّلت 1949م/1368هـ العام وفي االستعمار، وخطِر االستبداد آَفة من البالد            لتخلیص
المحّرم 1949م/2 األّول تشرین 24 ،32 العدد العّطار ، ← اإلیرانّیة الوطنّیة             الجبهة
السیاسّیة مسرح على وشامًال الفًتا نشاًطا وجیز وقت بعد بدأت التي ،(1 ص               1369هـ،
وهیَّأت االجتماعّیة، والطبقات الفئات مختلف من مسبوق غیِر بتأییٍد وحظیت            الداخلّیة،
المجلس انتخابات في ساحًقا فوًزا وفازت وشامل، موّحد سیاسّي بتحّرك للقیام             المجتمع
،1369 شعبان 1950/11 مایو أّیار- 28 ،123 العدد (الصفیر ، عشرة السادسة             الوطنّي
اإلعالم وسائُل وقامت لها، رئیًسا مصّدق محّمد الدكتوَر الجبهُة هذه انتَخبت .(4              ص
من للنضال العاّم الرأي إلعداد واسعة، وتنویرّیة إعالمّیة بحركٍة لها، المؤّیدة             المكتوب
قضّیة في سّیما ال األساسّیین الجبهة داعمي من الكاشانّي اهللا آیة وكان أهدافها. تحقیق                أجل
هي إّنما التأمیم، إلى الهادفة المساعي أّن له بیاٍن في وأعلن النفطّیة؛ الصناعات               تأمیم
من عدٌد نهجه على وسار المسلم"، اإلیرانّي الشعب عاتق على ووطنّي دینيٌّ              "واجٌب

9 - Henry Grady  
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الّلذان المحّالتّي، بهاءالدین اهللا وآیُة الخوانسارّي، تقي محّمد السّید اهللا آیُة منهم              العلماء،
عن مفشّیة غیر وأسرار الدینّیة، (المؤّسسة الكاشانّي اهللا آیِة موقَف فیه أیَّدا بیاًنا               أصدرا
والقوى القومّیة، القوى تأییَد الجبهُة نالت .(15 ص النفطّیة ، الصناعات تأمیم             حركة
أوصَل السیاسّي. العمل في االبتكار عن عجَزها سبقت التي المّدة طیلة بأسرها،              الدینّیة
شعبان 1951م/ العام من مایو أیار- في مصّدق محّمد الدكتوَر الجبهة قّوة نطاق               اتُّساع
(تأمیم للجبهة األساسّیین الهدَفین لتحقیق الوطنّیة حكومَته فأّلف السلطة، إلى            1370هـ
الوطنّي، الشورى مجلس انتخابات قانون وتعدیل اإلیرانّیة، النفطّیة          الصناعات
1370 رجب 1951م/27 مایو أّیار- 3 ،7509 العدد اّطالعات ، (صحیفة           والبلدیات)،
مسبوق، غیِر واسع نطاٍق على حقوقه السترداد اإلیرانّي الشعب نضاُل بدأ .(1 ص               هـ،
الدول رائدَة بصفتها العالمّیة، الصحف معظم في األولى الصفحَة إیران أخباُر             وتصّدرت
على السیاسّیة إیران مقاومة واستحوذت حقوقها، السترداد للبریطانّیین تصّدت           التي
والدول األوسط، الشرق منطقة في سّیما ال االستقالل، وُدعاة العالم أحراِر             اهتمام
1953 آب حّتى 1370هـ رجب 1951م/ مایو أّیار- من إیران ظّلت واإلفریقّیة.             اآلسیوّیة
بریطانّي أمیركّي- عسكريٍّ بانقالٍب مصّدق حكومة إسقاط تاریخ 1372هـ الِقعدة ذي             م/
الداخلّي االستبداد ومقاومة الحّق، وإحقاق االستقالل، سبیل في للنضال مسرًحا            مشترٍك،
أیًضا 142؛ -129 ص غازیوروسكي، ← مصدق إسقاط عملّیة تفاصیل على             (لالّطالع
28 انقالب النفطّیة*، الصناعات تأمیم اإلیرانّیة*، الوطنّیة الجبهة محّمد؛ مصّدق*، ←           
ذات المواّد من ذلك وغیر 1372هـ الِحّجة ذي 9 1953م/ أغسطس آب- 19               مرداد*،

 الصلة).

وحیكت سیاسیا، بریطانیا مصالحة على إیران إلجبار عدیدٌة مساٍع           ُبذلت
الجناح قبضة في مصّدق الدكتور بقیادة الوطنّیة الحركة إلیقاع تحصى، ال             مؤامراٌت
الحركة لهزیمة وسیلة من یبَق فلم نتیجة، أّي عن تسفر لم الجهود هذه كّل للَمَلكّیة.                 المؤیِّد
الوضَع أّن ترى الرسمّیة، األمریكّیة السلطاُت كانت العسكرّي. االنقالب سوى            الوطنّیة
تصبح نحٍو على الحوادُث تسیَر أْن من وتخاف باالنفجار"، وینذر جًدا "خطیر              اإلیرانّي
1951م/ مایو أّیار- في الوزراء رئاسَة مصّدق توّلى أْن وما أخرى. "ِصیًنا" إیران               فیه
الداخلّیة السیاسة في أساسّي دور لتأدیة المتحدة الوالیات استعّدت حّتى 1370هـ             رجب
عسكریا العلنّي األمیركّي ل التدخُّ وأسفر .(104 -102 ص (غازیوروسكي،           اإلیرانّیة
أودى الذي 1372هـ، الِحّجة ذي 1953م/9 أغسطس آب- 19 انقالب عن             واستشاریا،

 بحكومة مصّدق، وأعاَد الشاَه مجددا إلى ُسّدة الحكم.

العسكرّي االنقالب عن نتج 1382هـ). -1372 1963م/ -1953) الثالثة:           الدورة
الجیش قائد وتعییُن العسكرّي، الحكم فرُض 1372هـ، الِحّجة ذي 1953م/9 آب 19              في
اعُتقل السیاسّیة؛ الحّرّیات وقمُع المعارضین، وقمُع للوزراء، رئیًسا زاهدي اهللا            فضل
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حّقهم في أحكاٌم وصدرت وُسجنوا منه، والمقّربین مساعدیه من وعدٌد مصّدق             الدكتور
ص 1989م/1409هـ، نجاتي، 351؛ -342 ص كاتوزیان، 340؛ -339 ص            (مصّدق،
مصّدق، حكومة في الخارجّیة وزیُر فاطمي، حسین الدكتور اعُتقل 489)؛ -487           
487 ص 1989م/1409هـ، (نجاتي، بالرصاص رمیا وُأعدم األمین، وساعُده          وصدیُقه،
أو وُهدِّمت المعارضة، والصحف السیاسّیة، والتنظیمات األحزاب مكاتُب واقُتحمت ،(          
معارٌض أّنه العسكريُّ الحكُم یرى اجتماعّي أو سیاسّي تنظیم كلَّ أّن وُأعلن              ُأحرقت،
العسكرّي الحاكُم بختیار، تیمور العقیُد شرع وُیحَظر. فُیَحّل قانونّي غیر سُیَعدُّ             لمصالحه،
المعارضین، بمالحقة واألمن، المخابرات لمدیرّیة رئیًسا بعد ما في ُعیِّن الذي             لطهران،
والرعب الرهبة أجواُء إیران على وخّیمت واألشكال، الطرق بأبشع وقمعهم            وتعذیبهم
الذین واألشخاُص السیاسّیة، الخالیا قامت تیمور). بختیار*، ← التفاصیل على            (لالّطالع
أسالیب العتماد استعداًدا أنفسهم، تنظیم بإعادة العسكرّي، الحكم من بأرواحهم            نَجوا
تحریر حركة ← الوطنّیة القوى من السیف" "بقّیة الناجین نشاط على (لالّطالع              المقاومة
منذ قانونّي غیُر أّنه وُأعلن نشاُطه ُحظر الذي تودة حزب .(37 -19 ص ،1 مج                 إیران،
في سالًما یخرج لم العسكرّي، جناحه سّیما ال أعضائه، من وعدٌد 1948م/1367هـ              العام
وأنشطته یتناسب نحٍو على نفَسه ونّظم سّرّي، حزب إلى تحّول ما سرعان االنقالب،               أثناء
والمجموعات، األحزاب، حظُر كان بعدها). وما 177 ص بناه، (خسرو            السّرّیة
وفرِض المطلقة، لسلطته العسكرّي الحكم فرِض أدوات من والصحف،           والتجّمعات،
من هذه القمعّیة ممارساتها خالل من زاهدي، حكومُة تمّكنت والخضوع. الطاعة             أجواِء
الثامنة دورته في النیابّي للمجلس انتخابات وإجراء الحكم، سیاسات لتنفیذ بل السُّ             توفیر
(الماضي قراراتها على والمصادقة االنقالب، حكومة على الشرعّیة إلضفاء           عشرة،

  مصباح طریق المستقبل ، ص 697؛ أیًضا ← زاهدي*، فضل اهللا).

اطمأّن أن بعد 1374هـ، رجب أواخر 1955م/ العام من مارس آذار- أواخر              في
جدا، قوَي قد زاهدي أّن والحظ نسبیا، واالقتصادّیة السیاسّیة األوضاع استقرار إلى              الشاه
للوزراء رئیًسا مكاَنه عالء حسین وعیَّن االستقالة، إلى دفعه علیه، خطًرا یشّكل              وصار
العنف، وتخفیف الهدوء، إلى بحاجة البالَد أّن یرى الشاه كان .(517 ص              (أبراهامیان،
هذه لتحقیق المناسب الرجل هو عالء أّن یعتقد وكان الغرب، من التقّرب من مزید                وإلى
بعد اإلیرانّیة الحكومَة وهبت قد األمریكّیة، الحكومُة كانت حسین). عالء* ←)             األهداف
إیران حاجات "تأمین عنوان تحت دوالر ملیون 45 مصّدق الدكتور حكومة             سقوط
إیران بین الثنائّیة للعالقات الموّثق (التاریخ انا" مج وغیره الغذاء إلى واآلنّیة،             الضرورّیة
1955م/ العام في المقابل في وحصلت ،(386 -383 ص األمریكّیة ، المّتحدة            والوالیات
للنفط المّتحدة] الدولّیة [الشركة الكنسرسیوم* أسهم من المائة في أربعین على             1374هـ
للوالیات األسهم من فیها المئوّیة والنسبة الكنسرسیوم اّتفاقّیة عقُد ُح یوضِّ            اإلیرانّي.
الثمن هو ما اإلیرانّي، النفط مداخیل من الغربّیة، الدول من وغیرهما وبریطانیا              المتحدة
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المتعّلقة االّتفاقیات تفاصیل على (لالّطالع إیران في السیاسّي الهدوء لتحقیق ُهدر             الذي
-37 ص ←رّزاقي، أیًضا بعدها؛ وما 16 ص اإلیرانّیة، الوطنّیة النفط شركة ←                بالنفط
من أصبحت أن بعد وتحّولت بغداد، حلف إلى إیران انضّمت نفِسها السنة في .(51              
وجه في دفاعیا ا خط الغرب مّده الذي وق الطَّ حلقات من حلقٍة إلى الحلف هذا                أعضاء
في نفِسه الوقت في وانتظمت الشیوعّي، المّد خطر ولمواجهة وحلفائه، السوفیاتّي             االتحاد
یولیو تّموز- 14 انقالب بعد العسكرّیة. وسیاساتهم منسجمًة الغربّي، العالم حلفاء             سلك
حلف من العراُق انسحَب قاسم، عبدالكریم العقید بقیادة 1377هـ الِحّجة ذي             1958م/27
الحلف منّظمة في العضوّیة بقبولها العراق خّلفه الذي الفراَغ إیران فمألت             بغداد،
أضّرت الغرب. مع العسكرّي التعاون في فاعلّیة أكثَر دوًرا وأّدت (السنتو)،             المركزّي
عدد وعن تأثیًرا، واألشّد األقوى العربّیة الدول عن إیران أبعدت التي الخاطئة              السیاسُة
-127 ص (المهدوّي، الخارجّیة إیران سیاسة في الحیادّیة بمبدأ اإلسالمّیة، البلدان             من
الحلف حلف؛ بغداد*، ← والنتائج التفاصیل على لالّطالع 148؛ -146 ،131           
إقالة بعد الحقیقة، في اإلیرانّیة الخارجّیة السیاسُة تحّولت لقد منّظمة).            المركزي*،
ینفصل ال الوطنّي األمَن أّن یرى كان الذي للشاه، شخصانّیة سیاسٍة إلى مصّدق               الدكتور
االّتحاد وكان البهلوّیة؛ والعائلة المَلكّیة بأمن مرتبٌط الداخلّي واألمَن الداخلّي، األمِن             عن
والشیوعّیون إیران، أمن على الخارجّي الخطَر وبالفعل بالقّوة یمّثل نظره في             السوفیاتّي
الوسائل أهمَّ أّن یعتقد البهلوّي محّمدرضا كان لقد الداخلّي. الخطَر رأیه في              یجّسدون
باإلمكانات المسّلحة القّوات وجوُد والخارجّي، الداخلّي الخطَرین هَذین لمواجهة           وأنجَعها
عظمى، خارجّیة قّوة تدعمها الداخلّیة، االضطرابات ألخطار للتصدي          القصوى،
مساعدة في والرغبة اإلمكانّیة لدیها التي الوحیدة الدولة هي األمیركّیة المّتحدة             والوالیات
ذي 1953م/9 أغسطس آب- 19 انقالُب ویمّثل البالد؛ في الداخلّي األمن إلقرار              الشاه
على شواهَد بغداد، حلف في إیران وعضویُّة الكنسرسیوم، اّتفاقّیة وعقُد 1372هـ             الحّجة
األمیركّیة، المّتحدة بالوالیات والعسكرّیة والنفطّیة السیاسّیة إیران عالقات نطاق           اّتساع
-164 ص غازیوروسكي، 271؛ ص (أزغندي، تابع" "نظام إلى الشاه حكم             وتحویل

 165، 208؛ نجاتي، 1992م/1412هـ، مج 1، ص 516- 517).

منوتشهر الدكتوَر الشاُه فعیَّن عالء، حسین استقال 1956م/1375هـ العام           في
جدا وثیقة عالقاٌت كانت للوزراء. رئیًسا أنسبائه، وأحُد الطّیعین الساسة من وهو              إقبال،
االقتصادّي النظام تحریر بضرورة یؤِمن وكان الغربّیة، السیاسّیة بالمحافل إقبال            تربط
الشركاُت َف لتوظِّ مؤاتیٌة، إیران في الظروَف أّن ویعتقد الدولة، رقابة من البالد              في
ومن اإلیرانّي، بالمجتمع ة مضرٍّ نتائَج ذاَت بأكملها سیاساُته كانت فیها. رسامیَلها             الغربّیة
الحاجات وتجاهل للغرب، التبعّیة من مزیٍد باتجاه للتسّرع البارزة           المصادیق
أجرتها التي التغییراُت وكانت المحلّّیة؛ الظروف تقتضیه وما الوطنّیة،           والخصوصّیات
سیاسته مسار في خطواٍت السیاسّي، ونظامها الحكومة هیكلة إعادة في إقبال             حكومة

55 
 



برئاسة القومّیین حزب جدیدان: سیاسّیان حزبان الشاه من بأمٍر ُشكِّل لقد تلك.              العاّمة
الحزب دوَر الحزُب هذا یؤّدي أن را مقر وكان َعَلم، أسداهللا بقیادة الشعب وحزب               إقبال،
مهّمة، تغییراٌت تحدث بدأت أیًضا، الدولّیة الساحة على للحكومة. والمنتقد            المعارض،
العشرین القرن من الخامس العقد أواخر ففي مباشر. نحٍو على إیران أوضاع في               أّثرت
الحلیَف إیران إلى یرى ناحیٍة، من السوفیاتّي االّتحاد وكان الباردة. الحرب وطیُس              حمَي
ضراوًة، اإلعالمّیة الحمالت ألشّد ویعرِّضها األمیركّیة، المّتحدة الوالیات إلى           األقرب
في للفوز بشّدة یناضل كان الذي األمیركّي- الدیمقراطّي الحزب انتقَد أخرى، ناحیة              ومن
وباألخّص الثالث، العالم دول تجاه الجمهورّي الحزب سیاسَة بعنٍف الرئاسّیة-            االنتخابات

 إیران، فوضع عملیا الشاَه وفریَقه الحاكم في مأزٍق كبیر (روبین، ص 87- 92).

للمحافظة مضطًرا، نفسه إیران في الحكُم وجد أمیركا، في كندي جان انتصار              بعد
(الحزب األمیركّیة االنتخابات في الفائز الحزب سیاسة مع واالنسجام بقائه،            على
السیاسّیة العسكرّیة الجوانب تشمل جذرّیة، وتغییراٍت إصالحاٍت یجرَي أن           الدیمقراطّي)،
الشاه أجبر مّما العسكرّیة، القّوات إلى موّجه األمیركّیة االنتقادات جّل وكان             واالقتصادّیة،
الفساد، محاربة بعنوان الجیش، ضّباط من المئات فأقال التغییرات، بعض إجراء             على
والمالحقة، القمع أعمال في یقّصر لم الجیش فإّن ذلك، مع للعسكر. الرسمّي العدَد               وقّلص
یونیو، حزیران- من الخامس انتفاضة قمُع الشاهنشاهّي، للجیش الدور هذا معالم             ومن

 وتأدیب العشائر في إقلیم فارس (هالیدي، ص 100- 101).

أیلول- في المستجّد، السیاسّي الوضَع االعتبار في آخًذا الشاُه، عّین            سیاسیا،
مكاَن للوزراء رئیًسا إمامي شریف جعفر المهندَس 1960م/1379هـ العام من            سبتمبر
هذا وجاء الشاه. ثقة وموضَع إقبال، من ومرونة اعتداًال أكثَر سیاسیا إمامي كان               إقبال،

 التغییر دلیًال على التحّول السیاسّي (كدي، ص 230- 231).

الهیئات إضراب عن الناجمة فاألزمُة طویًال إمامي شریف حكومُة تعّمر            لم
وكانت أبعاُدها، واّتسعت المظاهرات، أثناء في المعلمین أحِد مقتُل حدة زادها             العلمّیة،
القمعّیة، االستبدادّیة الحكومة كانت الذي السیاسّیة، والحركات التّیارات عمل لتنشیط            سبًبا
كان الذي اعتداًال، األكثر إمامي شریف عمل أسلوُب یلبِّ لم سنوات. سبع لمّدة منعته                قد
الغاضب، المجتمع مطالَب السیاسّیة، العصر لظروف مالءمًة أكثر أّنه یعتقد            الشاه
لسیاساِت ومماشاًة الداخلّیة، األزمة لتهدئة منه محاولًة الشاه، فاضطّر           المقهور،
عنه رغًما إمامي، شریف یقیَل أن واإلصالح، بالتغییر المطالبِة أمیركا في             الدیمقراطّیین
شریف ← التفاصیل على (لالّطالع للوزراء رئیًسا أمیني علي تعیین على             ویوافق
إلى یعمَد أن إّال الخارجّیة، الضغوط مقابَل خیاٍر، من الشاه أماَم یكن لم جعفر).                إمامي*
العام في فأصدر األوضاع، وتصحیح الداخلّیة، السیاسة في التغییرات بعض            إجراء
الخارج إلى البالد وغادر الزراعّي*، اإلصالح قانون تنفیذ مرسوَم           1961م/1380هـ
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تنفیَذ وبدأ الوطنّي، الشورى مجلس حلَّ أمیني علي أعلن األثناء هذه في وجیزة.               لمّدة
في ومؤثرا قا خال دوًرا أّدى الذي أرسنجاني، حسن یساعده الزراعّي، اإلصالح             برنامج
نسبیا أمیني حكومُة نجحت لقد الفّالحین. على وتوزیعها األراضي، ملكّیة نظام             إصالح
طرأت التي والنتائَج اإلصالحات، برنامج نتائَج أّن من غم الرَّ على البرنامج، هذا تنفیذ               في
الذي العمیق والتأثیَر السلطة، توزیع هیكلّیة وفي القرى، في االجتماعّي النسیج             على
صحیح بشكل االعتبار في تؤَخذ لم إیران، في االجتماعّیة الحیاة جوانب جمیع في               خّلفته

 (أمیني، ص 128- 139؛ فوران، ص 472- 473؛ فیوضات، ص 106- 108.

المالّي الفساَد وحاربت االقتصادّي، التقّشف سیاسَة أمیني حكومُة          اعتمدت
غیر نحو على تفّشى قد إقبال منوتشهر حكومة في كان الذي الحكم، في               واإلدارّي
العاّمة، األموال ونهب واالرتشاِء الفساِد بتهمة األشخاص من كبیر عدٌد اعُتقل             مسبوق؛
لدى النقمَة أثارت تطبیقها- سوء أو السیاسة- هذه لكّن والحكومة. الجیش میزانّیة              وُقّلصت
من كبیر عدٌد وأفلَس بالخطر، منِذًرا حدا االقتصادّي الركوُد وبلغ المجتمع، فئات              بعض
أمیني حكومة مكانُة اهتّزت وهكذا اإلفالس، عتبة على باتوا أو الَكَسبة، وصغار              التّجار
غیَر كانت أخرى، حكومیة وقطاعاٍت الجیَش وأّن سّیما ال اإلصالحات، شعاَر رفعت              التي
حیُّز واّتسع وجهها، في األقویاء اإلقطاعّیین كباُر وقف فقد سیاستها؛ عن             راضیة
الوطنّیة الجبهة ←) الثانیة الوطنّیة الجبهُة عادت أخرى، ناحیٍة من            المعارضة.
بعد صالح، الّلهیار برئاسة جدیَدین، وهیكلّیة بتنظیٍم السیاسّي العمل ساحة إلى             اإلیرانّیة*)
الحّجة ذي 1953م/9 أغسطس آب- 19 انقالب أعقاب في تلّقتها التي الموجعة              الضربات
من وأعداًدا المستنیرة، المتوّسطة الطبقة من أعضاء صفوفها في واستقطبت            1372هـ،
تبّقى بما كبیرة أضراًرا ألحَق مّما أمیني، حكومة مواجهة في ووقفت والتالمیذ،              الطلبة
والعسكرّیون له، التابعون ام والحكُّ الشاه استغّل واعتبار. هیبٍة من أمیني            لحكومة
لجامعة العسكر اقتحاُم منها مختلفة- طرًقا واعتمدوا الصراَع، هذا إلمرته            الخاضعون
الثاني- كانون 21 في خسروداد بقیادة مسبوق، غیر نحو على العنَف واستخداُمهم              طهران
أمیني، (حكومة الفریقین بین المواجهة إلیصال 1381هـ شعبان 1962م/15           ینایر
والقوى أمیني حكومة وحشر الّالعودة، مرحلة إلى والطلبة)، الثانیة الوطنّیة            والجبهة
88؛ -80 ص ،2 مج جزني، 169؛ -140 ص (أمیني، الزاویة في لها               المعارضة
السوفیاتّي االّتحاد في الحكُم یكن لم .(194 -182 ص ،1 مج 1992م/1412هـ              نجاتي،
لم إیران، في األوضاَع تراقب كانت التي األمیركّیة والسلطاُت أمیني، لحكومة             مؤیدا
الفرصَة، الشاه انتهز اإلصالحّیة. برامجها أمیني حكومة تنفیذ وتیرة في نا تحس             تالحظ
الحكم رجال وسائر كندي جان بدعِم یحظى أن أمیركا إلى سفره أثناء في               واستطاع
منصِبه، من أمیني أقال 1382هـ صفر 1962/16 یولیو تّموز- 18 وفي             األمیركّیین،
تطبیق بنفسه وتوّلى للوزراء، رئیًسا له، إخالًصا الدولة رجال أشّد أحد َعَلم، أسداهللا               وعّین
البالد، في السیاسّیة الحلبَة وبالكامل علًنا الشاه دخل الّلحظة تلك منذ اإلصالحات.              سیاسة
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فوَق كشخٍص والعباد، للبالد "المنِقذ" دوَر متلبسا األمور، جمیع زماَم قبضته في              وأمسك
ساعدیها عن اإلعالمّیة الحكم أجهزُة وشّمرت والمحاسبة، المسؤولّیة وفوَق           القانون،
البالد ومحوُر الّرحى حجر بأّنه الشاه واصفة مسبوق غیر نحِو على العمَل              وبدأت
والملتزمة اإلیرانّي، بالدستور المؤمنة السیاسّیة القوى بین المواجهُة ودخلت           األساسّي.
والشاه اإلیرانّیة- الوطنّیة للجبهة التابعة والتنظیمات كاألحزاب الدستورّي- الحكم           بنظام
إیران تحریر حركُة تشّكلت السیاسّیة والظروف األوضاع هذه ظّل في جدیدة.             مرحلة
تعّد عینه الوقت في وكانت الدستور، وبمواّد اإلسالمّیة باألحكام ملتزمة شخصّیات             بقیادة
مهّمة سیاسّیة قّوة إلى الحركة هذه وتحّولت وتوفیقّیة، حذرًة سیاسًة الوطنّیة الجبهة              سیاسَة
الدستورّیة، المعاییر عن دفاًعا وحازمًة، صریحًة مواقَف اّتخاذها خالل من البالد             في
حین وإلى الوقت، ذلك ومنذ األمور، في الشاه لتدّخل الصریحة معارضتها             ومعلنًة
النسبّي تأثیُرها لها كان 1978م/1398هـ، العام في اإلیرانّیة اإلسالمّیة الثورة            انتصار
،914 -913 ص عاقلي، 170؛ -169 ص ←أمیني، ) الداخلّیة السیاسّیة المعادالت              في

 920- 921؛ بازركان، 1996- 1998م/ 1416- 1418هـ ).
القوى إمرته وتحت الخارجّي، الدعم من الواثُق الشاه،          صار
الثقافیّة- الخصوصیّات عن والمتغاضیة له، المناصرُة        السیاسیّة
في المیدان، في الوحیَد الّالعَب، االجتماعّي، والنسیجِ         االجتماعیّة،
اجتماعٍ في شارك 1382ھـ، شعبان 1963م/14 يناير الثاني- كانون 9          
بحضور طھران، في ُعقد الذي األحرار" والنساء الرجال "مؤتمر           عنوانه
المناطق مختلف ومن االجتماعیّة، الفئات مختلِف من كبیرة          أعداٍد
باسم جديدة مبادَئ فیه عرض مسَھبًا، خطابًا وألقى          اإليرانیّة-
"ثورة باسم بعد ما في ُعرفت التي البیضاء"، للثورة الستّة            "المبادئ
مج البھلويّة ، الملكیّة عمر من سنة خمسین (تقويم واألّمة"           الشاه
1997م/1417ھـ، البھلوّي، محّمدرضا ← أيًضا 1607؛ -1606 ص ،2         
والبیروقراطیّین، التكنوقراط من عدٌد أقدَم ذلك بموازاة (169 -165           ص
أنفسھم، تنظیم على واألمیركیّة الغربیّة الجامعات خريجي         من
وإدارة الحكم في القدماء، السیاسیّین مكاَن جديدة، كوجوٍه          لیحتلّوا
إيران لحزب األساسیّة النواُة تشكّلت ھؤالء ومن البالد.          شؤون
(مثل منھم كبیر عدٌد كان منصور. حسنعلي برئاسة          الحديثة،
جھلَھم لكّن المبرّزين االختصاص أصحاب من آموزكار)         جمشید
األسباب من واالجتماعیّة، الثقافیّة اإليرانّي المجتمع        بخصوصیّات
للبالد، األساسیّة البنیة عن الحاكم الجھاز أبعدت التي          الرئیسیّة
النھاية في أدّى والوطنیّة، الدينیّة الشعب لمشاعر تجاھلَھم أّن           كما
عن الحكم أذرعة وفصِل والمواطنین، الحكم بین الھوّة تعمیقِ           إلى
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320؛ ،317 ص ،1 مج 1992م/1412ھـ، (نجاتي، المجتمع          جسد
 صارمي شھاب، ص 135- 137؛ بشیريّة، ص 259- 260).

جمیع دعِم إلى اإلصالحّي برنامجه لتحقیق بحاجة الشاه          كان
حظَي، أن بعد لذلك السوفیاتّي. االتّحاد ومنھا النفوذ، ذات           الدول
بإجراٍء قام الداخلّي، وضعه ترمیِم وبعد كندي، حكومة بدعِم           بصعوبة،
بأن دولٍة ألّي يسمح لن أنّه السوفیاتّي، االتّحاَد مطمئًِنا           تكتیكّي،
وأعقَب .(268 -255 ص (أزغندي، إيران في لھا عسكريّة قاعدًة            تقیَم
وإيران، السوفیاتّي االتّحاد بین التعاون معاھدة عقُد التطمیَن          ھذا
العسكريّة التجھیزات وشراء الصلب، الحديد مصنع إيران إنشاء          حول
الصناعیّة- التعاون برامج من ذلك وغیر السوفیاتّي، االتّحاد          من
االتّحاِد وكّفِ البلَدين، بین العالقاتِ تحّسِن إلى أدّى مّما           االقتصاديّة،
له. العداء وإظھار الشاه، انتقاد عن الشرقّي والمعسكر          السوفیاتّي
في الشرقّي، المعسكر دول إلى العديدة الشاه رحالُت          أسفرت
ھذه زعماء وزيارات المیالدّي، العشرين القرن من السادس          العقد
بینھا ُعقدت التي االقتصاديّة الصناعیّة- واالتّفاقیّات إيران، إلى          الدول
الغربیّة، اإليرانیّة- العالقات في التوازن من نوع عن إيران،           وبین
المحافظة في الشاَه التوازُن ھذا ساعد وقد الشرقیّة.          واإليرانیّة-
.(188 -180 ص (المھدّي، له المعاَرضة حّدة وتخفیِف حكِمه،           على
البالد سیقود أنّه ُيظّن كان الذي اإلصالحات- برنامج من الرَّغم            على
السیاسات في نجاحٍ من بدا وما والنموّ- واالزدھار التقّدم           إلى
طَور في جنینیّة أحداٌث ھنالك كانت التعاون، واتّفاقیّات          الخارجیّة
ما كلَّ تاًما جھًال الحكومُة تجھل اإليرانّي، المجتمع في           التكوين
البروجردّي هللا آية إلى يرى الشاه كان المقالة). تتّمة ←) بھا             يتعلّق
المتحدة، الوالياُت ترتئیه إصالحٍ أّي تنفیذ أو طرح دوَن يحول            عائًقا
هللا آية وفاة قبل النوع ھذا من إجراٍء بأّي القیاَم تجنّب             لذلك
وبعد 1380ھـ 1961م/شوّال العام من أبريل نیسان- في          البروجردّي

 وفاته انتھز الفرصَة وطرح "مبادئ الثورة البیضاء الستّة".
طرح 1978م/1382-/1398ھـ). -1963) الرابعة      المرحلة
1962م/ العام من أبريل نیسان- في الستّة قوانینه الئحَة          الشاه
أّن له، التابعة اإلعالم وسائُل وادّعت العاّم، االستفتاء على           1381ھـ
اطّالعات ، (صحیفة ٪99 بلغت المؤيّدة الشعبیّة األصوات         نسبَة
رمضان 1963م/4 يناير الثاني- كانون 28 ،11010 العدد ،37           السنة
مختلف من وفوقیًّا، مفبرًكا العاّم االستفتاُء ھذا كان .(1 ص            1382ھـ،
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عارضه وقد الحرّ؛ االقتراع معايیر من معیار أيُّ فیه يراَع ولم             جوانبه،
الناَس وَدَعوا المتديّنون، والمثّقفون التقلید، ومراجُع العلماُء         رسمیًّا
ھذا نجاحِ بانعكاس يفكّر كان الشاه لكّن فیه، المشاركة عدم            إلى
ُيِقم فلم األجنبیّة، اإلعالم ووسائل الدولیّة المحافل في          االستفتاء
اإليرانیّة الجماھیر استیاُء ظھر مجتمعه. في العاّم للرأي          وزنًا
الدنيء والتالعب الحقائق، تحريف من النوع ھذا من          المسلمة
االستفتاء. من أشھر عّدة قبل العلن إلى وآماله، المجتمع           بمشاعر
الدينیّون، والقادة العلماُء انتقد الّالحقة. الشھور في حّدُته          وتضاعفت
وبلغت الحاكم، والفريقِ والبَالِط الشاه سیاساتِ الجماھیر         بمؤازرة
1963م/المحرّم العام من يونیو حزيران- في أْوَجھا االعتراضاُت          ھذه
السالم، علیه الحسین اإلمام استشھاد وذكرى بالتزامن         1383ھـ،
كانت المحرّم]. من والعاشر [التاسع والعاشوراء التاسوعاء سیّما          ال
في والعلماء المراجع لمشاركة النطاق، واسعَة        االعتراضاُت
العفويّة. يونیو حزيران- من الخامس بانتفاضة وانتھت         المقّدمة،
الخمینّي)، اإلمام ذلك: (بعد الخمینّي هللا روح السیّد هللا آيُة            اعُتقل
مخالفة على واعتراِضه الشاه، حكم لنظام العلنیِّة مقاومتِه          بعد
وسیادتھا، البالد استقالل بمعايیر واإلخالل الدستور، لموادّ         الحكم
بعض ونقض األجنبیّة، المطامع مقابَل والھوان والذّل للغرب،          والتبعیّة
اعتقاُل جرى صراحًة. الدستور علیھا نّص التي اإلسالمیّة،          األحكام
تأيیُد أسفر وقد يونیو؛ حزيران- من الخامس لیلة منتصف في            اإلمام
والسیاسّي، الفكرّي (ره) الخمینّي اإلمام لخطِّ الدين علماء من           عدٍد
طھران في الحاشدة الشعبیّة والمسیرات المظاھرات        وإقامُة
والصغرى الكبرى المدن من آخر وعدٍد وشیراز، وإصفھان          ومشھد
الخامس انتفاضِة عن الخمینّي اإلمام اعتقال على فعل كردّة           أيًضا،
من عدٌد أثنائھا في وُجرح ُقتل التي العفويّة، يونیو حزيران-            من
والقوّات الجماھیر بین صداٍم أقوى كانت االنتفاضُة ھذه          المحتّجین.
ردّة أوَّل عینِه، الوقت وفي 1953م/1372ھـ، العام بعد          الحكومیّة،
لم المنظّمة. وغیر والمؤمنة، المتديّنة الجماھیريّة للقوى         فعل
في المغايرة السیاسیّة المیول ذاُت األخرى، الوطنیُّة القوى          تشارك
األحزاب سائر أّما األحداث. مساُر فاجأھا وقد االنتفاضة،          ھذه
ھذه في مطلًقا تشارك فلم تودة، كحزب السیاسیّة          والتنظیمات
الثورة توثیق (مركز لھا مضادًّا موقًفا اتّخذت أنّھا حتّى           االنتفاضة،
الطیرّي، 179؛ ص ،118 رقم الملف المحفوظات، سجّل          اإلسالمیّة،
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للفريق إنذاٍر جرَس االنتفاضُة ھذه كانت كلِّه ذلك مع .(21            ص
أعماق في الدينیّة واألحاسیس المشاعر تأّجج على ودلیًال          الحاكم،
تعرّف من وبدًال الحدث، ھذا من درًسا الشاه يتعلّم ولم            المجتمع،
نحٍو على اإليرانّي، المجتمع في المسبوقة غیر الظاھرة          ھذه
ونسبة التُّھم، وتلفیق الوحشّي، القمعِ سیاسَة استخَدم         صحیح،
في النفوذ ذات الدول بعض وتحريض خارجیّة، عناصر إلى           األحداث
ھذا على أخرى وتھم الخارجیّة، لسیاسته المعارضة         المنطقة،
اتخذھا التي الموّحدة المواقُف أسفرت األحوال، كّل في          النسق.
تحرير بھدف طھران، إلى التقلید مراجع من عدٍد وھجرُة           العلماء،
بحزم ودعُمھم المراجع، من آخَرين واثنین (ره) الخمینّي          اإلمام
في شخصیًّا والشاه الحاكم الفريق إذعان عن االحتجاجیّة،          لحركتھم
عن واإلفراج 1383ھـ الِقعدة 1964م/ذي العام من أبريل          نیسان-
،1 مج 1992م/1412ھـ (نجاتي، قّم إلى وإعادته الخمینّي،          اإلمام

 ص 234- 240؛ أيًضا ( ← الخامس من حزيران*- يونیو، انتفاضة).
1964 سنة يونیو حزيران- من الخامس أحداث في         اعُتقل
المناضلین، الدينیّین والمعارضین العلماء من عدٌد 1384ھـ،         م/المحرّم
على قضت أنّھا الحاكمة السلطُة وظنّت نفُیھم، جرى أو           وُسجنوا
الجديدة- سیاسته في الشاه واستمرّ المعاِرضة، الدينیّة القوى          خطر
الحادثة ھذه بعد 1962م/1381ھـ- العام في بھا بدأ قد كان            التي
الوطنّي الشورى مجلس انتخاباُت ُأجريت اآلونة تلك في أكبر.           بزخٍم
وعمالء السافاك من سافٍر وبتدّخل الجیش، بحماية         العشرين،
قبل أسماؤھم محّددٌة نوّاٌب كلَّھا، المجالس مقاعَد واحتلَّ          النظام،
على يصادق جھاٍز إلى بذلك العشرون المجلُس وتحوّل          االنتخابات.
ص ،2 مج (جزني، فیھا رأي أيُّ له يكوَن أن دون من الحكومة               قرارات

.(80  
األجواء في ظھرت يونیو، حزيران- من الخامس انتفاضة          بعد
العمل أسالیَب اعتمدت وتنظیمات دينیّة، سیاسیّة حركات         عّدُة
في كانت التنظیماُت ھذه الشاه. لنظام المسلّحة والمقاومة          السرّّي
الھیئات ائتالُف وأھمُّھا اإلسالم"، لـ"فدائیّو استمراًرا        معظمھا
المعارضین، الشاُه قمَع أن بعد .(60 -59 شھاب، (صارمي           اإلسالمیّة
في َعلَم أسدهللا أقاَل البالد، مقالید جمیع على سیطرتَه           وأحكم
من الخامس أحداث بعد تحوّل الذي - /1382ھـ 1963م العام            أواخر
وعیَّن نفًعا- يجدي ال سیاسّي بیدقٍ إلى الدمويّة يونیو           حزيران-
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قد كان الذي والطموح، الشاّب، الدولة رجَل منصور، حسنعلي           مكانَه
الذي المسار في البالد لقیادة وأعّدھم التكنوقراط، من عدًدا           نظّم
صاحَب 1963م/1382ھـ، العام أحداث بعد الشاه وتحوّل         يريده.
على الوحید والّالعَب منازعٍ، غیر من المطلقة، االستبداديّة          السلطة
في العالم في غیُره قائٌد ُوجد وقلّما اإليرانّي، السیاسّي           المسرح
قوانینه رقابة عن الخارجة بالصالحیّات يتمتّع اآلونة         تلك
ص ،1 مج 1992م/1412ھـ، نجاتي، 316؛ -313 ص          (غازيوروسكي،

.(490 -488 ،299 ،294 
الحزب الجديدة، إيران لحزب العامَّ األمیَن منصور حسنعلي          كان
جھاٍز إلى وتحوّل الشعب، وحزب القومیّین حزب مكاَن احتلَّ           الذي
حسنعلي أقدَم واالزدھار. التقّدم سبیل في الشاه لمقاصد          تنفیذّي
وجٍل، أدنى دون من السیاسیّة بالخبرة يتمتّع يكن لم الذي            منصور،
امتیازاتٍ األجانَب تمنُح قراراتٍ وإصدار إعداد على الشاه،          وبموافقة
من سبتمبر أيلول- 24 في االمتیازات. نظاُم ومنھا للدستور،           مخالفًة
الوطنّي المجلس صادق 1384ھـ األولى ُجمادى 1964م/18         العام
على اإليرانیّة والحكومة األمیركیّة السفارة بین مطوّلة محادثات          بعد
وعوائلھم، إيران في األمیركیّین العسكريّین منحِ على ينّص          قانوٍن
ھذا منُح أثار الدبلوماسیّة. الھیئات أعضاء كحصانة سیاسیًّة          حصانًة
جمیع استیاَء األمر، لھذا الخمینّي اإلمام وفضُح لألمیركیّین،          االمتیاز
26 في الخمینّي اإلمام ألقى ومعارضَتھا. الشعبیّة، والطبقات          الفئاتِ
خطبًة 1384ھـ اآلخرة ُجمادى 1964م/18 أكتوبر األوّل-         تشرين
ھذا واصًفا االمتیازات، قانون على احتجاًجا قّم، في اللّھجة           شديدة
اإلمام اعُتقل جیشھا. وعظمِة إيران، لسیادة انتھاٌك بأنّه          اإلجراَء
ومنھا تركیا، إلى نفُیه وجرى الخطبة، ھذه بعد مجّدًدا،           الخمینّي
286؛ -284 ص (أزغندي، (النجف)، العراق في اإلقامة إلى           انتقل
أّما .(139 ص ،1 مج الخمینّي، اإلمام 307؛ ،204 ص            المھدوّي،
ُقتل فقد ھذا، االمتیازات لقانون األساسّي الصانُع منصور،          حسنعلي
1965 العام من فبراير شباط- في الوزارة، رئاسة تولّیه من سنٍة            بعد
الدينیّة القوى عناصر أحُد علیه أطلقھا برصاصٍة 1384ھـ،          م/شوّال
إضافیًّا دلیًال الحادثُة ھذه كانت الخمینّي. اإلمام النتفاضة          المؤيّدة
وعدم الحاكم، النظام لسیاسات الدينیّة القوى معارضة جذريّة          على
الدينیّة القوى عن المنبثقة السیاسیّة الحركات تراجع أو          انھیار
1963م/13 حزيران من الخامس أحداث بعد للحكم،         المعارضة
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منصور*، ← أيًضا 212؛ -207 ص (عراقي، 1383ھـ          المحرّم
أصدقائه، أقرُب ھويدا، عباس أمیر ُعیِّن منصور مقتل بعد           حسنعلي).
المنصب ھذا في وظّل للوزراء، رئیًسا حكومته، في المالیّة           ووزيُر
آب إلى 1384ھـ شوّال 1965م/ فبراير شباط- (من سنة عشرة            ثالث
إيران حزب من رفاقه بمساعدة ھويدا تابع 1379ھـ).          1977م/شعبان
التحديث برنامَج وأكمل نفسه، السیاسّي المساَر        الجديدة،
النفط، مداخیل على معتمًدا البالد، في الصناعّي         االقتصادّي-
في درسوا الذين التكنوقراط من عدٍد وبمساعدة سنويًّا،          المتزايدة
االقتصاديّة- التنمیة مشاريع تنفیُذ أخلَّ خبرة. وأصابوا         الغرب،
الثقافیّة، االجتماعیّة- بالجوانب االھتمام دون من        الصناعیّة
ما وھذا متوازنة، غیَر جعلھا ما البالد، ببنیِة السیاسیّة،           والمتغیراُت
1977م/1397ھـ، العام في المأل على واضحًة مالمُحه         ظھرت
1038؛ ،996 -995 ،990 ص عاقلي، 553؛ -524 ص           (أبراھامیان،

 كدي، ص 254- 256).
أقدَم 1395ھـ، صفر 1975م/21 مارس آذار- من الرابع          في
األحزاب من بديًال [البعث] رستاخیز حزب تأسیس على          الشاه
صفوفه في يضمَّ أن يمكن الحزَب ھذا أّن معتقًدا السابقة؛            الصَوريّة
اختالفھا"، على العقائد كّلِ ومن الشعب، طبقات جمیع من           "عناصر
لمشاركِة األرضیُّة د ُتمھَّ وحیَنھا األجنحة، تصارع حّدة من          ويخّفَِف
لقد .(306 -305 ص 1997م/1417ھـ البھلوّي، (محّمدرضا أكبر          فئات
أنموذُج الحزب ھذا تأسیس في شّكٍ دون من االعتبار في            ُأخذ
العراق، في البعث وحزب السوفیاتّي االتّحاد في الشیوعّي          الحزب
(حتّى الواحد" "الحزب نظاُم يحكمھما اللّذين إليران، الجاَرين          البلَدين
وأنَّ سیّما ال البعث)؛ لكلمة حرفیّة ترجمٌة ھو رستاخیز، اسَم            أّن
حكم لواء تحَت انضَووا الذين من والیساريّین، الماركسیّین من           عدًدا
لھم كان السابقة، الفكريّة مبادئھم وفَق األمور يحلّلون وظلّوا           الشاه،
فیه بعُضھم وتولّى وإدارته، رستاخیز حزب تنظیم في فاعل           دوٌر
-542 ص أبراھامیان، ← التفصیل من (لمزيد مھّمة حزبیًّة           مناصَب
ذريع، بفشٍل تأسیسه من وجیزة مّدة بعد الحزُب ھذا ُأصیب .(549           
ھذا إنشاء فكرة "خطأ بـ صراحًة الشاه اعترف وقد ساحقة.            وھزيمٍة
في الواحد الحزب "حكم ألغى قد السادات أنور إّن وقال            الحزب"،
ما في مصیبًا كان أنّه أرى وأنا األحزاب، لتشكیل األبواب وشرَّع             مصر،
فشُل جاء .(306 ص 1997م/1417ھـ، البھلوّي، (محّمدرضا         فعل"
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السیاسّي الطريقِ على واضًحا دلیًال السیاسّي الحزب         ھذا
االرتباط الوثیقة العناصر تنظیم عن عجِزه وعلى للنظام،          المسدود
شارك وال الحزب، ھذا تأسیس في دوٌر، له يكن لم فالشعَب وإّال              به،
 فیه، وال كان له دوٌر في فشله ( ← صارمي شھاب، ص 141- 148).

المعارضة للفئات السیاسّي العمل أسالیب في التنوّع         كان
العوامل من بعده، وما السادس العقد أوائل منذ سیّما ال            للحكم،
فإقفاُل مسدود. طريق إلى الشاه حكم أوصلت التي المؤثّرة           األخرى
بعد إحیاؤھا ُأعید التي الوطنیّة، للجبھة نشاط أّي أماَم           الطريق
بشكٍل القومیّة القوى أّن في سببًا كان أمیني، علي           حكومة
مساًرا واتّخذت الوطنیّة، الجبھة عن تدريجیًّا انفصلت         أساسّي،
اعتنقت الوطنیّة، الجبھة أعضاء من مجموعاتٍ أّن حتّى          متطرًّفا.
ص ،2 مج جزني، ←) الفدائّي والعمَل المتطرّفة، الیساريّة           األفكاَر
1383ھـ المحرّم 1963م/ حزيران أحداث بعد .(97 -94 ،84 ،79 -71           
للنشاط سبیٍل من الدينیّة والقوى المتديّنة، الوطنیّة- القوى تجد           لم
بدأت تالھا، وما السنة تلك ومنذ الدستور، إطار في الحرّ            السیاسّي
الدينیّة، والقوى المتديّنة الوطنیّة القوى عن يوم بعد يوًما           تنفصل
مجاھدي منظّمة تمثُّل المسلّح. الكفاَح اعتمدت متطرّفٌة،         فصائُل
عن انفصلت التي اإليرانّي]، الشعب مجاھدي [منظمة إيران          خلق
خطَّ وانتھجت متطرّفة، سیاسًة واعتمدت الدينیّة، الوطنیّة-         القوى
التي المجموعات، لھذه البارزة المصاديق أحَد المسلّحة،         المقاومة
-591 ص (أبراھامیان، الدستور إطار في السیاسّي العمل عن           تخلّت
محظوًرا السیاسّي نشاُطھا كان التي الیساريّة، القوى أّما .(611         
1953 العام انقالب جرّاء من فادحة أضراٌر بھا ولحقت طويل، أمٍد            منذ
األُُطر. أضیق في ولو للعمل، مجال أّي لديھا يعد فلم            م/1372ھـ،
ومواجھته الشاه نظام لسیاسة العملیّة النتیجة ھي ھذه          كانت
االتّجاھات دفعت والتي فكريًّا، عنه المختلفة السیاسیّة         للقوى
واالتّجاه القومّي، (االتّجاه السیاسیّة الفئات في األساسیّة         الثالثة
التطرِّف إلى الیسارّي)، واالتّجاه الواسع، إطاره في         الدينّي
أو والتعاون، والحوار التفاھم، من بدًال عنھا، عودَة ال التي            والمعاَرضة
باعتماده الشاه نظاُم دفع لقد السلطة. على الصراع لعبة           حتّى
المعاِرضة، السیاسیّة الجماعات مواجھة في خاطئة        سیاسًة
تحوّل وحین المتطرّفة؛ المعارضة إلى بالقوّة فكريًّا، عنه          والمختلفة
أزمة إلى الحكُم وتعرّض فاشلة، مؤّسسٍة إلى إيران رستاخیز           حزُب
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المجموعات أماَم السلطة تبادِل للعبِة سبیل من يبق ولم           سیاسیّة،
طريق إلى الشاه نظاُم وصَل حتمیّة، المواجھُة وأصبحت          السیاسیّة،
سمات من حزب). رستاخیز*، ←) أيًضا الناحیة ھذه من           مسدود
العسكريّة القوى تعزيُز المرحلة، ھذه في األساسیّة الشاه          حكِم
صوَب وجَھه يّمم الغرضِ ولھذا بقائه، على للمحافظة          وتقويُتھا
أمیركا بدأت 1971م/1390ھـ، العام في فأكثر. أكثر المتّحدة          الواليات
بإرسال القاعدتَین (01)" ذات نیكسون "سیاسة أساس        على
إيران المنطقة: في القوّتَین إلى الضخمة العسكريّة         المساعدات
على المحافظة مھّمة إلیھما وأوكلت السعوديّة، العربیّة         والمملكة
اعتمدھا التي القاعدتَین" "سیاسة كانت الفارسّي. الخلیج         أمن
التي الشاملة، نظريّته من جزًءا الفارسّي الخلیج في          نیكسون
الجديدة، الخارجیّة األمیركیّة المتّحدة الواليات سیاسَة        ترسم
الھجومیّة السیاسة باستبدال تقضي والتي الدفاعیّة،        واستراتیجیّتھا
بالده، خارَج األمیركّي الجیش وجود من والحّد المحادثات،          بسیاسِة
وبیع حلفائھا، إلى المسلّحة قوّاتھا مھاّم من سلسلٍة          وتفويض
ص (أزغندي، الحلیفة الدول ھذه إلى الخیالیّة األرباح ذات           األسلحة

 336- 337؛ المھدوّي، ص 245- 246؛ غراھام، ص 215- 216).
تجاَه الثالثة أھداَفھا المتّحدة الواليات نّفذت الطريقة،         بھذه
وتحويُل العسكريّة؛ بالمساعدات األسلحة بیع استبداُل عملیًّا:         إيران
األسلحة، مبیعات خالل من أمیركا، إلى إيران من النفطیّة           الدوالرات
ومن اآلخرين" (11). بأيدي إنّما أمیركا، أجل من "الحرب سیاسة           وتنفیُذ
250؛ ص (المهدوّي، ظفار حرب في إیران مشاركُة المذكورة، للسیاسة العملّیة             المظاهر
تحویل إلى الطامُح الشاه كان ظفار*). لتحریر الشعبّیة الجبهة ← التفصیل من              لمزید
عرشه، لبقاء الضامَن لیكوَن العالم، في الجیوش أحدث من واحٍد إلى اإلیرانّي              الجیش
الفرصَة فانتهز عملیا، الطموحة األمنیة هذه لتحقیق فرصة عن یبحُث البالد،             وتفّوق
مستًوى على اإلیرانّیة العسكرّیة األجهزة وتعزیز األسلحة، شراء على وأقدَم            المتاحة،
زار 1392هـ األّول ربیع 1972م/ العام من مایو أّیار- وفي مسبوق؛ غیر              واسٍع،
األمیركّیة العالقات تاریخ في لها نظیَر ال معاهداٍت- في إلیران، وسمح طهران،              نیكسون
األسلحة كمّیات من تریده ما المتحدة، الوالیات من تشترَي أن الصناعّیة- غیر العالم               بدول
وزیادَة تزامن الذي الحدُث هذا العسكرّیة. الطائرات أحدُث ضمنها ومن النووّیة،             غیر
إلى أّدى علیه، كان عّما 1394هـ، 1974م/ العام منتصف في أضعاٍف خمسة النفط               سعر

10- Two Pillars Nixon Doctrine. 
11- War by Proxy.  
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كانت األسلحة. لشراء المؤاتیة الظروف لها وأتاح إیران، مداخیل زیادة في سریعة              قفزٍة
524 1972م/1391هـ العام في إیران اشترتها التي األمیركّیة الحربّیة المعّدات            أثماُن
في إیران وأصبحت دوالر. ملیار 3,91 1974م/1393هـ العام في وبلغت دوالر،             ملیون
الحربّیة والمعّدات لألسلحة مشتٍر أكبَر المیالدّي العشرین القرن من السبعینات            أواسط
1992م/ نجاتي، 103؛ -102 ص هالیدي، 303؛ ص (آموزكار، العالم في            األمیركّیة

 1412هـ مج 1، ص 520).

إلى الطامحة العسكرّیة سیاسته عن مستمیًتا دفاًعا الشاه دفاع من غم الرَّ             على
وتقدیمه العسكرّیة، قدراتها زیادة خالل من المنطقة، في األعظم القّوة إلى إیران              تحویل
العالمّیة، اإلعالم ووسائُل الدولّیة المحافُل تنتقد لم االقتصادّي، النمّو على الخارجّي             األمن
المتطّورة. األسلحة شرائه بعد األمد، الطویل الدفاعّي الشاه برنامِج جوانب من جانٍب              أّي
الجدوى، فاقُد وبأّنه والغلّو، والهدر، باالّتساع العسكرّي الشاه برنامَج المنتقدون            وصف
ص (أموزكار، ومعّقد مكِلٌف والعسكرّي االقتصادّي إیران وضُع له بلد إلى بالنسبة              وأّنه

.(305 

عن السبعینات، في سّیما ال إیران، على األمیركّیة األسلحة سیول تدفُّق             أسفر
لم بدوره وهو الشاه، بیِد الشراء عملّیات في المطلقة المسؤولیُّة كانت فقد حاّدة؛               مشاكَل
والمعّدات األسلحة لشراء محاسبة أو تقویم أيُّ یتّم لم العملّیات. تلك بتفاصیل              یباِل
المشكلُة وظهرت الشراء، لبرنامج مراقبٍة أيُّ هنالك یكن لم واحدة، وبكلمة             وصیانتها،
صین والمتخصِّ الَمَهرة العّمال في فاضًحا نقًصا اإلیرانّي الجیش واجَه حین تعقیًدا،             األكثر
استقدَم لذلك وإصالحها، وصیانتها المتطّورة، المعّدات من الهائل الكمِّ لتشغیل            اإلیرانّیین،
مذهلٍة، وحوافز برواتَب األمیركّیین العسكرّیین والمدّربین المستشارین من أرتاًال           الشاه
من رافقه وما إیران- في الموّظفین هؤالء من الكبیرة األعداد وجود عّمق باهظة.               ونفقاٍت
الشاه، لحكم والمعارضة ألمیركا، العداء مشاعَر بدوره، وثقافّیة- اجتماعّیة           تبعات
خدمات إلى ماّسة بحاجة اإلیرانّي الجیُش فیه كان الذي الوقت في األمیركّیة،              والمصالح
العام بعد ُأِعدَّ قد األمر، حقیقة في اإلیرانّي، الجیُش كان لقد والفنّیة. التقنّیة               المستشارین
األمیركّي، األنموذج نسق على الحكَم، االنقالب حكومِة توّلي وبعد           1953م/1372هـ،
المتعّلقة والقضایا العسكرّي فكره في تابًعا وكان والتدریب، والتجهیز التسلیح حیث             من
متعّددة: أبعاد ذاَت ألمیركا العسكرّیة التبعیُّة كانت األمیركّیة. للمبادئ واإلعداد،            بالتدریب
لذلك، وصیانتها. المعّدات وخدمة والفنّیة، التقنّیة والمساعدة والتدریب، المعدات،           شراء
في العظمى ة القوَّ إیراَن جعُل أي بها، یتبّجح كان التي الدفاعّیة، الشاه سیاسُة               كانت
إلى وافتقاِدها الجوانب، مختلف من ألمیركا لتبعیَِّتها نظًرا الواقع، من بعیدًة             المنطقة،
یتعّلق ما إلدارة اإلدارّیة، بالكفاءة تتمّتع والتي بة، والمدرَّ الماهرة البشرّیة            القوى
إلى المتطّورة واألسلحة التجهیزات من الهائل الكّم یؤدِّ ولم الحدیثة. العسكرّیة             بالتجهیزات
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الظروف لمواجهة الجیِش هذا جهوزّیة في شكٌّ هنالك كان الدفاعّیة. إیران قدرات              زیادة
مع والمعّدات، األسلحة شراء نطاق اتُّساع كذلك ترافَق المحتمَلة. والحروب            المتأّزمة
معظمهم في كانوا الذین واإلیرانّیین األمیركّیین، للوسطاء الضخمة والرِّشى المالّي            الفساد
-106 ص (هالیدي، العسكرّیین من الرفیعة الرتب وأصحاب وأنسبائه، الشاه أقارب             من

 108؛ غراهام، ص 225، 232- 236؛ آموزكار، ص 306- 307).

إلیها ُتضاف المسّلحة، للقّوات العاّمة القیادَة الدستور بموجِب یتوّلى الذي الشاه             كان
وإداریا مالیا كامًال، ارتباًطا به مرتبطًة المسّلحة القّوات جعل قد أیًضا، العملیات              قیادُة
المبِدع، وغیر والبیروقراطّي، العدد، الضخم الجیش وجود إلى یرى الشاه كان             ونفسیا.
القّوة، مراكَز یجّزئ أن للشاه یسمُح العسكرّیة، المؤّسسة م تضخُّ كان المزایا. من              مزیًة
في المستحیالت. رابع من القّوات داخل في له معارضة قّوة تنظیم ویجعَل              ویبعثَرها،
والكفاءة واإلبداع النبوغ محلَّ الشاه لشخص الوفاء عنصُر حلَّ الشاهنشاهّي،            الجیش
الرأي في االستقاللّیة من العسكرّیة سة المؤسَّ حرَم للشاه المطلق الوفاَء أّن كما              العسكرّیة،
فه كان الذي الوقت في .(312 -310 ص آموزكار، 230؛ -229 ص (غراهام،               والعمل
من كبیر وعدٍد تباء، والرُّ الجنوِد لدى یكن لم للَمَلكّیة، مخلصین الجیش وقادة الضّباط               كباُر
تغلب وكانت الملكّي، الحكم لنظام واإلخالص بالحّب الشعور هذا مثُل الضّباط             صغار
الخامسة الصفحة المقّدمة، باغي، قره 309؛ ص (آموزكار، الدینّیة المشاعُر            علیهم
الجیش انضمام في واضح وبشكٍل عیاًنا ظهر الواقُع هذا عشرة). السادسة             عشرة-

 المتجانس نسبیا إلى الثورة اإلسالمّیة.

الخارجّیة، السیاسة صعید على أكبَر نجاُحه كان الثاني، البهلوّي عصَر أّن             یبدو
والقوى إیران بین والتعاوِن االستراتیجّي، إیران وموقِع الدولّیة، الظروِف إلى ذلك             ویعود
أّما حمایَتها. اإلیرانّي الحكم نظام توّلى والتي إیران، في القوى تلك ومصالِح              العالمّیة،
بتركیا فعالقاتها التوّتر. تجّنب قاعدة على مبنیة فكانت الجوار بدول إیران             عالقُة
وتقارب. صداقٍة عالقَة المناطقّي التعاون ومنّظمة السنتو حلف إطار في كانت             والباكستان
استغالل كیفّیة على والنزاُع المشاكُل تعتورها كانت التي بأفغانستان، عالقُتها            وتحّولت
هذا حول واالتِّفاق النزاع، لحّل َلجنة تشكیِل بعد عادّیة، عالقاٍت إلى هیرمند،              میاه
اتِّفاقیات عقِد بعد عادیة أصبحت قد السوفیاتّي، باالّتحاد عالقاتها أّن كما             الموضوع.
ألّي َضه تعرِّ لن أّنها السوفیاتّي، لالّتحاد إیران وطمأنِة الصناعّي، االقتصادّي            التعاون
الحكم سقوط بعد تأّزمت فقد بالعراق، العالقاُت وأّما خاللها. من أو جانبها من               خطٍر
مصر لسیاسة المؤیُّدة أو االّتجاه، القومیُّة الحكوماُت الحكم، زماَم توّلت أن وبعد              الملكّي،
انتفاضَة اإلیرانّیة الحكومُة دعمت حین أْوجها، األزمُة وبلغت السوفیاتّي، االّتحاد            وسیاسة
توّسط بعد العادّیة حالتها إلى العالقاُت عادت وقد البارازانّیون*)، ←) العراق             أكراِد
العالقات وكانت 1975م/1394هـ. العام في الجزائر* اّتفاقّیة وعقد الجزائرّیة،           الحكومة
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نتائج على إیران وافقت أن بعد سّیما ال حمیم، وبعضها عادّي، بعُضها الخلیج،               بدول
هذه في بحقوقها المتعّلقة التاریخّیة دعواها عن البصر وغّضت البحرینّیة،            االنتخابات
ودول إیران بین التقارب عّزز مّما الناشئة، البحرین لدولة احتراَمها وأعلنت             الجزیرة،

 الخلیج (أزغندي، ص 374- 409، 447- 448؛ المهدوّي، ص 227- 230).

الناصر عبد جمال توّلي فبعد متناقضًة، وإسرائیَل بمصَر إیران عالقُة            كانت
في العربّیة الوحدة إلى والدعوِة القومّیة، السیاسة ونموِّ المصرّیة، الجمهورّیة            رئاسَة
في واألقوى األكبر البلَدین هَذین سیاسَة أّن حدِّ إلى البلَدین، بین العالقاُت ساءت               مصر،
-220 ص (المهدوّي، لنفوذهما التابعة المناطق في وعداء مواجهٍة سیاسَة كانت             المنطقة،
عبد وتحّول السّتة" األّیام "حرب في مصَر على إسرائیُل انتصرت أن بعد لكن .(221              
مالءمة أكثَر الظروُف أصبحت الدفاعّي، الموقف إلى الهجومّي الموقف عن            الناصر
الناصر، عبد وفاة ُبَعْید 1390هـ). رجب 1970م/ سبتمبر (أیلول- العالقات            إلعادة
رئاسة (إیران، للغایة ودیة البلَدین بین العالقاُت صارت الحكم، السادات أنور             وتوّلي

 الجمهورّیة، المدیرّیة العاّمة للمحفوظات، الوثائق والمستندات، المقّدمة، ص 25- 27).

اعترفت 1369هـ، األولى ُجمادى 1950م/26 العام من مارس آذار- 15            في
الدكتور حكومة عهد في البلَدین بین العالقات وُقطعت واقع. كأمٍر بإسرائیَل رسمیا              إیران
ُأعیدت 1372هـ، الِحّجة ذي 1953م/ أغسطس آب- انقالب وبعد الوطنّیة، مصّدق             محّمد
السّتینات في اإلسرائیلّیة اإلیرانّیة- العالقات نطاُق واّتسع بینهما، مجددا           العالقات
وأكثرها السیاسّیة العالقات أعقد من وهي المیالدّي، العشرین القرن من            والسبعینات
جمیع معرفُة یمكن ال بها، المتعّلقة والسّرّیة الموّثقة المستنداُت ُتدرس لم وما              سّرّیة،
ولألجهزة للجیش كان الوثائق، إحدى على بناًء .(29 -9 ص المقّدمة، ن، م. ←)                خفایاها
وشاركت السافاك. وجهاز الشاهنشاهّي بالجیش جدا وثیقة عالقاٌت اإلسرائیلّیة           األمنّیة
مدّربین بإشراف خاّصة، تدریبّیة دورات في واألمنّیة العسكرّیة القوى من            أعداٌد
لضمان واستخدمها إّال ممكنة، وسیلة أيَّ إسرائیل في الحاكم النظاُم یترك لم              إسرائیلّیین.
حكم سقوط جّراء من النظام بهذا لحقت التي األضراَر أّن في ریَب وال الشاه. حكم                 بقاء
الشاه، لحكم دعًما إسرائیل أّدته الذي الدوَر إّن بسهولة. یعّوضها أن یمكن ال               حلیِفه،
الخاّصة السیاسّیة العالقات لرصِد والتحقیق بالدراسة جدیٌر اإلسالمّیة، للثورة           ومحاربًة

 بین البلَدین (← م. ن، المقّدمة، ص 11- 29).

عالقات في سلبیا تأثیًرا وإسرائیل، الشاه حكم بین جدا الوثیقة العالقاُت             أّثرت
أذهان في المسلم، اإلیرانّي، الشعب عن سلبّي تصّور خلق وفي اإلسالمّي، بالعالم              إیران
هذه وكانت البالد، داخل في عمیقة آثاًرا ذلك، عن فضًال وتركت عموًما،              المسلمین
الشعبّیة والجماهیر والمثّقفین العلماء دفعت التي الوجیهة، األسباب أحَد أساًسا            العالقاُت
حزیران- في جرت التي والمسیرات التجّمعات في سّیما ال الشاه؛ حكم على              لالعتراض
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اإلسرائیلّیة اإلیرانّیة- الصداقة موضوُع وكان 1383هـ، 1963م/المحّرم العام من           یونیو
الخامس ← التفصیل من (لمزید الحاكم الفریق إلى الموّجهة واالنتقادات الشعارات             من

 من حزیران*- یونیو، انتفاضة).

آب- 19 انقالب بعد سّیما ال اإلیرانّیة، الخارجّیة للسیاسة األساسّي المحوُر             كان
األمیركّیة، المّتحدة بالوالیات العالقة على یرتكز 1372هـ، الِحّجة ذي 1953م/            أغسطس
مّما غم الرَّ على العالقُة، هذه األوسط. الشرق منطقة في سّیما ال لسیاساتها،              واالنصیاع
انتصار لحظة إلى واالّتساع النمّو في استمّرت وهبوط، ارتفاع حاالت من یعتورها              كان
حلفاء أقرب من الواقع، في ُتعدُّ إیران كانت 1978م/1398هـ. العام في اإلسالمّیة              الثورة
البلَدین بین االقتصادّي التعاوُن عّمق وقد وأهّمهّم. األوسط الشرق في المّتحدة             الوالیات
كانت .(363 -334 ،294 -283 ،281 -268 ص (أزغندي، بینهما السیاسیَّة             العالقاِت
وإیطالیا وفرنسا، وبریطانیا كألمانیا العالم في القوّیة الدول بسائر السیاسّیة إیران             عالقاُت
وأفریقیا آسیا في الَمَلكّیة األنظمة ذات بالدول عالقاته وكانت جدا. وثیقًة عالقاٍت              والیابان،
البلدان بسائر عالقاته من أوثَق بها عالقاِتها یجعَل أن یحاول الشاه َبالط وكان               وثیقًة،
السوفیاتّي االّتحاد الشیوعّیة: بالدول إیران عالقات أّما .(320 -310 ص            (المهدوّي
المتحدة الوالیات لسیاسات تابعًة فكانت عامٍّ، بشكل الشرقّي، المعسكر ودول            والصین،
أقامت أن بعد إّال عادّیة عالقة تصبح لم مثًال بالصین فالعالقة الدول، تلك تجاه                األمیركّیة
لدیهم، یكن لم والصین، السوفیاتّي االّتحاد مواطني أّن علًما بأمیركا، سیاسّیة             عالقًة
لم .(310 -307 ص ن، (م. منها والخروج إیران دخول حّریُّة الغربّیة، الدول               كمواطني
تذكر. نتیجٍة أّي عن العظمى الدوِل دعِم الستقطاِب الحاكم، وفریقه الشاه مساعي              تسفر
مجاَل ُتتْح لم الثورة، نحو فائقة بسرعة البالَد وقادت إیران، عّمت التي الكبرى               فاألزمُة
من عدٍد مصالَح أّن علًما األخرى، بالدول إلیران خارجّیة عالقة ألّي التأثیر أو               التدّخل

 دول العالم، كانت تفرض أن ال یكون نظام الشاه عرضًة لألزمات، ولمواجهة الثورة.

هذه وأّن حاّدة، ألزماٍت تعّرض قد الثاني البهلوّي عصر أنَّ على الرأي أهُل               یّتفق
األزمات هذه تأثیر نسبة حول بینهم اختالٌف هنالك لكن النهایة، في به أودت قد                األزمات
1977 أغسطس آب- 6 في بجالء الجدّیة السیاسّیة إیران مشكلُة ظهرت لقد بدئها.              وزمان
ترؤِّسه من عاًما عشر ثالثة بعد هویدا عّباس أمیر ُعزل إذ 1397هـ، شعبان               م/21
في تجربة ذا كان الذي آموزكار- جمشید القدیم ه عدوُّ الوزراء رئاسَة وتوّلى              للحكومة،
آموزكار سعى سیاسیا-. والحنكُة الخبرُة تنقصه كانت إّنما والنفطّیة، االقتصادّیة            الشؤون
الفاسدین وعزِل الباهظة، الحكومّیة النفقات من والحدِّ التقّشف، سیاسَة اعتماِده خالل             من
لم لكّنه متسارعة، بوتیرٍة حدُّتها تزید كانت التي والفجوات، الثغرات وسدِّ السلطة،              عن
السیاسّیة، الساحَة اعتزَل 1398هـ رمضان 1978م/24 أغسطس آب- 27 وفي            ینجح،
أنحاء جمیع في عهده في االحتجاجاِت وتیرُة ارتفعت إیران. غادر وجیز وقت              وبعد
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الجیُش وَعِجَز المدنّي، العصیان على دالئُل إیران في األولى للمّرة ولوحظت             البالد،
في اإلضرابات استمراُر وأّدى المتنّقلة، االنتفاضات هذه مواجهة عن األمنیُّة            والقوى
استقالة بعد عمِلها. نطاِق واتِّساع الثورّیة القوى نشاطاِت زیادِة إلى البالد، أنحاء              جمیع
سیاسّي أنَّه من غم الرَّ وعلى إمامي، شریف جعفر الوزراء رئاسَة توّلى             آموزكار،
مواجهة من یتمّكن لم آموزكار، بها یهتمَّ لم التي بالنقاط معّینة حدوٍد في واهتّم                مجّرب،
أغسطس آب- 27 (من الحكم من یوًما سبعین بعد وجیز، وقت بعد فاستقاَل               األزمة،
الحّجة ذي 5 1978م/ نوفمبر الثاني- تشرین 5 إلى 1398هـ رمضان             1978م/24
االحتجاجات، نطاق واّتساع الدموّیة 1978م سبتمبر أیلول- 8 أحداث وبعد            1398هـ)،
السیاسّي. المسرَح 1398هـ الحّجة ذي 5 1978م/ نوفمبر الثاني- تشرین 5 في              غادر
لمدة بختیار* وشابور أزهاري، غالمرضا الّلواء من كلٌّ التوالي على بعده من              جاء
-1086 ص (عاقلي، البهلوّي حكم على المحافظة من یتمكنا لم أیًضا، لكّنهما              وجیزة
العصر عمر انتهى المطاف، نهایة وفي ،(652 -612 ص أبراهامیان، ← أیًضا              1133؛
بقیادة اإلیرانّي للشعب الشاملة الثورة علیه قضت وقد الملكّي، الحكم عمر بل              البهلوّي،
وُأسقط 1399هـ األّول ربیع 1979م/14 فبرایر شباط- 21 في (ره)، الخمینّي*             اإلمام

 الحكم الشاهنشاهّي في إیران (← الثورة اإلیرانّیة اإلسالمّیة*).

جامعه بر درآمدى انقالب: دو بین ایران أبراهامیان، یرواند والمراجع :            المصادر
السیاسّي االجتماع علم إلى مدخل ثورَتین: بین [إیران معاصر، ایران سیاسى             شناسى
طهران الیي، ولي فّتاحي ومحّمد محّمدي غل بالفارسّیة ترجمه المعاصرة]،            إلیران
العائلة [صعود بهلوي دودمان وفرود فراز آموزكار، جهانغیر [1998م]؛           1377ش
[1996م]؛ 1375ش طهران لطفعلیان، أردشیر بالفارسّیة ترجمه وانهیارها]،          البهلوّیة
[عالقات 1357 -1320 نشانده، دست دولت ایران: خارجى روابط أزغندي،            علیرضا
علي [1997م]؛ 1376ش طهران 1978م]، -1941 التابعة، الحكومة الخارجّیة:           إیران
1376 طهران الجوردي، حبیب ط. أمیني]، علي [مذّكرات أمیني علي خاطرات            أمیني،
المستندات للمحفوظات، العاّمة المدیرّیة الجمهورّیة. رئاسة إیران [1997م]؛          ش
وزیرى نخست اسناد روایت به 1327ش -1357 وإسرائیل: إیران روابط            والوثائق،
طهران الوزراء]، رئاسة وثائق بروایة 1948م -1978 وإسرائیل: إیران           [عالقات
ومقاومت خدمت سال شصت بازركان: خاطرات بازركان، مهدي [1998م]،           1377ش
طهران نجاتي، غالمرضا حاوره والنضال]، الخدمة من عاًما ستون بازركان:            [مذّكرات
والسّكانّیة الطبقّیة السیاسّیة- "البنیة برزین، سعید 1998م]؛ -1996] 1377ش -1375          
وتیر (خرداد و10 9 العددان ،8 السنة االقتصادّیة ، السیاسّیة- اّطالعات م  جلة إیران"،              في
وشهریور (مرداد و12 11 العددان 1994م])، یولیو وتموز- یونیو [حزیران-            1373ش
شناسى جامعه بشیرّیه، حسني 1994م]؛ سبتمبر وأیلول- أغسطس [آب-           1373ش
القوى دور السیاسّي: االجتماع [علم سیاسى زندگى در اجتماعى نیروهاى نقش             سیاسى:
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دو روابط مستند تاریخ [1994م]، 1373ش طهران السیاسّیة]، الحیاة في            االجتماعّیة
والوالیات إیران بین الثنائّیة للعالقات الموّثق [التاریخ امریكا متحده وایاالت ایران             جانبهٔ
لطفیان سعیدة بالفارسّیة ترجمته نانز، وألن ألكساندر یوناه جمع األمیركّیة]،            المّتحدة
[تاریخ ساله سى تاریخ جزني، بیجن [1999م]؛ 1378ش طهران صادقي،            وأحمد
ایران: تودهٔ حزب أفسران سازمان خسروبناه، حسین محّمد التا.]؛ [المكا.، سنة]،             ثالثین
الخمینّي، اهللا روح 1954م]؛ -1944 اإلیرانّي: تودة حزب ضّباط [تنظیم 1333 -1323            
طهران ،1 مج النور ، صحیفة اإلیرانّیة، اإلسالمّیة الجمهورّیة ومؤّسس الثورة،            قائد
[االّتفاقیات خیانت اسناد یا، نفتى، دادهاى قرار رازقي، إبراهیم [1991م]؛            1370ش
قدرتها جنگ روبین، باري [1979م]؛ 1358ش طهران الخیانة]، مستندات أو،            النفطّیة،
1363 [المكا.] المشرقّي، محمود بالفارسّیة ترجمه إیران]، في القوى [حرب ایران            در
[المؤسسة نفت صنعت شدن ملى نهضت از نشده فاش واسرار روحانیت [1984م]؛              ش
من مجموعة إعداد النفطّیة]، الصناعات تأمیم حركة عن تكشف لم وأسرار             الدینّیة،
[?1979م]]، [?1358ش الفكر دار قّم: أوروبا، في اإلیرانّیة اإلسالمّیة الثورة            مؤّیدي
] 1373ش طهران ذكریات]، في [ذكریات خاطرات در خاطرات فرد، زهتاب            رحیم
1330 -1320 ایران: سیاسى احزاب اسناد اإلیرانّیة، الوطنّیة الوثائق مدرّیة           1994م]؛
الطیرانّي، بهروز إعداد 1951م]، -1941 اإلیرانّیة: السیاسّیة األحزاب [وثائق           ش
انقالب از ایران سیاسى نخبگان شجیعي، زهراء [1997م]؛ 1376ش           طهران
السیاسّیة [النخب مّلى شوراى مجلس نمایندگان :4 ج اسالمى، انقالب تا             مشروطیت
الشورى مجلس نّواب :4 مج اإلسالمّیة، الثورة حّتى الدستورّیة الثورة من             اإلیرانّیة
سفید: كتاب اإلیرانّیة، الوطنّیة النفط شركة [1993م]؛ 1372ش طهران           الوطنّي]،
القرارات تاریخ األبیض: [الكتاب ایران نفت به مربوط قراردادهاى ومتن            تاریخچه
صارمى أصغر [1965م]؛ 1344ش طهران ونصوصها]، اإلیرانّي بالنفط          المتعّلقة
ودورها الحكومّیة [األحزاب ایران معاصر تاریخ در آنها ونقش دولتى أحزاب             شهاب،
راهه: كژ الطیرّي، إحسان [1999م]؛ 1378ش طهران المعاصر]، إیران تاریح            في
طهران تودة]، حزب تاریخ من خواطر الوعر: [الطریق توده حزب تاریخ از              خاطراتى
اسالمى انقالب تا مشروطه از ایران وزیران نخست عاقلي، باقر [1988م]؛             1367ش
[طهران] اإلسالمّیة]، الثورة حّتى الدستورّیة الحكومة من اإلیرانّیین الوزارة           [رؤوساء
عراقى مهدى حاج شهید خاطرات ها: ناگفته العراقّي، مهدي [1995م]؛            1374ش
1357 1978م/ خریف باریس- العراقّي]، مهدي الحاج الشهید مذّكرات عنه:           [المسكوت
1370ش طهران الشیرازّي، رضا وحمید دهشور، ومسعود المقدسّي، محمود إعداد            ش،
[أزمة 1332 -1320 ایران در دموكراسى بحران عظیمي، الدین فخر            [1991م]؛
المهدوّي هوشنغ الرضا عبد بالفارسّیة ترجمه 1953م]، -1941 إیران: في            الدیمقراطّیة
تاریخ شكننده: مقاومت فوران، جان [1993م]؛ 1372ش طهران نوذري،           وبیجن
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انقالب تا شمسى 879 با مطابق میالدى 1500 سال از ایران اجتماعى              تحوالت
الموافق 1500م العام من إیران في االجتماعّیة التحّوالت تاریخ المهزومة:            [المقاومة
[1998م]؛ 1377ش طهران تدّین، أحمد بالفارسّیة ترجمه الثورة]، حّتى 879ش            لـلعام
طهران البهلوّي]، العصر في [الحكومة پهلوى عصر در دولت فیوضات،            إبراهیم
قره عباس ارتشبد خاطرات ژنرال: اعترافات باغي، قره عّباس [1996م]؛            1375ش
] 1364ش طهران باغي]، قره عّباس الجنرال مذّكرات الجنرال: [اعترافات           باغى
السلطة ومعركة [مصدق إیران در قدرت ونبرد مصّدق كاتوزیان، علي محّمد             1985م]؛
ریشه كدي، نیكي [1992م]؛ 1371ش طهران تدّین، أحمد بالفارسّیة ترجمه إیران]،             في
كواهي، الرحیم عبد بالفارسّیة ترجمه اإلیرانّیة]، الثورة [جذور ایران انقالب            هاى
بناى وشاه: آمریكا خارجى سیاست غازیوروسكي، مارك [1990م]؛ 1369ش           طهران
في تابعة حكومة إقامة والشاه: األمیركّیة الخارجّیة [السیاسة ایران در نشانده دست              دولتى
پنجاه گاهنامه [1992م]؛ 1371ش طهران: فاطمي، فریدون بالفارسّیة ترجمه           إیران]،
واجتماعى اقتصادى نظامى، سیاسى، وقایع بروز روز فهرست بهلوى: شاهنشاهى            سال
الملكّي الحكم من سنة خمسین [تقویم 2535 اسفند 30 تا 2479 اسفند 3 از                ایران
یوًما إیران في واالجتماعّیة واالقتصادّیة والعسكرّیة السیاسّیة األحداث فهرس           البهلوّي:
است آینده راه جراغ گذشته [1976م]؛ 1355ش طهران 1976م]، إلى 1920 من              بیوم
[1983م]؛ 1362ش طهران بین، نیك بیجن تنقیح المستقبل]، طریِق مصباُح            [الماضي
فیروز بالفارسّیة ترجمه القّوة]، وهم [إیران: قدرت سراب إیران: غراهام،            روبرت
پاسخ المخلوع، إیران شاه البهلوّي، محّمدرضا [1979م]؛ 1358ش طهران           فیروزنیا،
] 1376ش [طهران] ترابیان، أبو حسین بالفارسّیة ترجمه للتاریخ]، [جواب تاریخ            به
] 1353ش طهران وطني]، أجل من [مهّمة وطنم براى مأموریت نفسه،            1997م]؛
سوم نیروى موردى مطالعة با ایران سیاسى احزاب جى، شانه مدیر محسن              1974م]؛
الثالثة القّوة موضوع دراسة مع اإلیرانّیة، السیاسّیة [األحزاب سوسیالیستها           وجامعهٔ
وتألمات خاطرات مصدق، محّمد [1996م]؛ 1375 طهران االشتراكّیة]،          والجماعات
طهران أفشار، إیرج إعداد وآالمه]، مصّدق محّمد الدكتور [مذّكرات مصدق محمد             دكتر
بایان از ایران: خارجى روابط تاریخ المهدوّي، هوشنغ عبدالرضا [1986م]؛            1365ش
الخارجّیة العالقات [تاریخ 1357 -1324 پهلوى: رژیم سقوط تا دوم جهانى             جنگ
1978م، -1945 البهلوّي: الحكم سقوط حّتى الثانیة العالمّیة الحرب نهاّیة من             اإلیرانّیة:

ایران: ساله و پ  نج بیست سیاسى تاریخ نجاتي، غالمرضا [1989م]؛ 1368ش            [طهران]
حّتى االنقالب من عاًما: وعشرین خمسة في السیاسّي إیران [تاریخ انقالب تا كودتا               از
ایران نفت صنعت شدن مّلى جنبش نفسه، [1992م]؛ 1371ش طهران            الثورة]،
آب- 19 وانقالب إیران في النفط صناعة تأمیم [حركة 1332 مرداد 28              وكودتاى
از صفحاتى اإلیرانّیة، التحریر حركة [1989م]؛ 1368ش طهران 1953م]،           أغسطس
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ها بیانیه ،1 ج 1344ش؛ -1340 ایران آزادى نهضت اسناد ایران: معاصر              تاریخ
اإلیرانّیة، التحریر حركة وثائق المعاصر: إیران تاریخ من [صفحات سیاسى            وتفسیرهاى
[1982م]؛ 1361ش طهران السیاسّیة]، والشروح البیانات ،1 مج 1965م، -1961          
الرأسمالّیة ونمّو [الدكتاتورّیة ایران در دارى سرمایه وتوسعه دیكتاتورى هالیدى            فرید

 في إیران]، ترجمه بالفارسّیة فضل اهللا نیك آّیین، طهران 1358ش [1979م].

 /إیرج ذوقي وفریق اإلسالم المعاصر/

 

  
 

 

 
مراحل: سّت إلى اقتصادیا الثاني البهلوّي عصر تقسیم یمكن االقتصاد :            ب)
الثانیة المرحلة 1365هـ؛ 1946م/1359- العام حّتى 1941 العام من األولى            المرحلة
1953 العام من الثالثة والمرحلة 1953م/1365-1372هـ؛ العام حّتى 1946 العام            من
1963م/ العام حّتى 1961 العام من والرابعة 1961م/1372-1380هـ؛ العام          حّتى
1975م/1382-1394هـ؛ العام حّتى 1963 العام من والخامسة         1380-1382هـ؛

 والسادسة من العام 1975 حّتى العام 1978م/ 1394- 1398هـ.
ظّل  في العصُر هذا بدأ 1365هـ). 1946م/1359- -1941) األولى           المرحلة

وخیمة نتائَج عن االحتالل قّوات وجود أسفر فقد المترّدیة. االقتصادّیة            األوضاع
الخام، والمواّد الغذائّیة المواّد إلى ماّسة بحاجة القّوات تلك عناصر كانت             العواقب.
ولتأمین متناولهم. في االقتصادّیة ثرواتها وضع على عملیا اإلیرانّیة الحكومة            وُأجبرت
قیمَة جعلت اإلیرانّي، النقدّي النظام على سیاسًة فرضوا إیران في هؤالء إلیه یحتاج               ما
68 من اإلسترلینّیة الّلیرة صرف سعُر وارتفع ،٪100 تنخفض اإلیرانّیة العملة             صرف
وبیع الخدمات تأمین من البالد مداخیل في فادح نقٍص إلى أّدى مّما 140ریاًال، إلى                ریاًال
التصدیر أرباح في سلًبا أثََّر مّما النصف، إلى الصادرات خالل من أو للحلفاء،               البضائع
العملِة عرِض تزایُد جعَله الذي بالتضّخم، االقتصاُد وُأصیب المدفوعات، میزان            وفي
قّوات عناصُر كان الذي النقود من الهائل فالكمُّ علیه. كان ما أضعاف أربعَة للبیِع،                النقدّیة
االّتفاقیِّات أّن كما بالریال. نفقاتهم مختلف بتغطیة لهم سمَح الریال، به یستبدلون              االحتالل
تتخّلى أن على ت نصَّ ِحدة، على كّل السوفیاتّي واالّتحاد بریطانیا مع إیران عقدتها               التي
كّل وعن لبریطانیا، التجارّیة أرباحها فائض من سنویا ٪60 عن الحرب مّدة طیلَة               إیران
إیران على الحلفاُء فرَض أخرى بعبارٍة السوفیاتّي. لالّتحاد المقدَّمة السنوّیة            االعتمادات
یتلقَّونه ما وكلفِة بضائع، من یشترونه ما قیمِة لتخفیِف النقدّیة، عملتها سعر خفَض ًال               أوَّ
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قیمتها بضعَفي وخدماتهم بضائعهم الحرب بعد ولیبیعوها النصف، إلى خدماٍت            من
 (كاتوزیان، ص 187- 188).

اإلیرانّي، االقتصاد على سیطر قد قبُل من كان الذي المیزانّیة، في العجُز              استمّر
في شدید عجٍز إلى و1946م/1359و1365هـ 1941 العاَمین بین البالُد           وتعّرضت
تقّلصت .(69 ص (باریر، ومتغّیراتها الحرب ظروف عن عامٍّ بشكٍل نتَج             المیزانّیة
23 إلى 1942م/1360هـ العام في أشهر تسعة في دوالر ملیون 83 من الدولة               مداخیُل
معدُّل ارتفع نفسها السنة في 1943م/1361هـ. العام في نفسها المّدة في دوالر              ملیون
ترّدي واستمّر مالیین. ثمانیة إلى مالیین سبعة من اإلیرانّیة الحكومة میزانّیة في              العجز
24؛ ص 1988م/1408هـ، (رّزاقي، الّالحقة السنوات في المنوال هذا على            الوضع

 باریر، ص 69 وما بعدها).
للنفط یكن ولم زراعیا، اقتصاًدا یزال ال اإلیرانّي االقتصاُد كان المرحلة هذه              في
على محافًظا اإلقطاعّي النظاُم وكان .(131 ص (باریر، منتجة كمادٍّة فیه أهّمیٍّة ذو               تأثیٌر
سّتة البالغ لإلیرانّیین العاّم المجموع من ٪85 أّن من غم الرَّ وعلى التقلیدّي، القدیم               نمطه
ما أرباُح كانت الزراعة، في معظمهم ویعمل القرى سّكان من كانوا َنَسمة، ملیون               عشر
تكن لم الزراعّیة المحاصیل من المزارع حّصة أّن عن فضًال جدا، ضئیلًة األرُض               تنتجه
سوُء فاقَم ن). ص. ن، م. 1988م/1408هـ، (رّزاقي، الُخمَسین أو الُخمس             لتتجاوز
الفقر نطاَق ع ووسَّ المعیشّیة، الظروف ترّدي الزراعّي القطاع في هذا المداخیل             توزیع

 العاّم.
1947م/1366 العام فحّتى أیًضا. جدا محدوًدا المرحلة هذه في الصناعة نمّو            كان
ص (باریر، بالزراعة عالقٍة ذا الصافي، غیر الوطنّي الناتج من ٪5 سوى یكن لم                هـ
نَسمة ألف المائَتي یتجاوز الصناعّي القطاع في العاملین عدد مجموع یكن ولم ،(181             
أسفر واألوضاع الظروف هذه مثل في ن). ص. ن، م. 1988م/1408هـ،             (رّزاقي،
نفَسها الحكومُة ووجدت القحط، نطاق واتَّسَع االستهالكّیة، البضائع ركوِد عن            التضّخم
أساسّیین: هدَفین لتحقیق اقتصادّیة وخطٍط برامَج وضع على األوضاع، لمواجهة            مجبرًة،
في الوطنّیة. التنمیة برمجة مشروع وتنفیذ برّمتها، االقتصادّیة إجراءاتها تنظیم            إعادة
كانت ُیذكر. نجاًحا ُتثمر لم نسبیا، موّسعة اقتصادّیة ة خطٌّ ُنفَّذت 1946م/1408هـ،             العام
الوضع لترمیم الخّطة، تلك مواّد من األجنبّیة والرسامیِل بالمساعداِت           االستعانُة
میلسّبو 21، ُكلَّف 1943م/1361هـ العام في .(90 ،88 ص (باریر، البالد في             االقتصادّي
جیٍّدة معرفٍة وعلى طویلٍة، لمدٍّة إیران في وخدم سبق الذي األمیركّي، االقتصادّي              الخبیر
السنَتین خالل ذلك، مع االقتصادّي. الوضع بمعالجة واالقتصادّیة، المالّیة إیران            بشؤون
واالقتصادّیة، المالّیة للشؤون ومراقًبا لالقتصاد، ا عام مدیًرا میلسّبو فیهما كان            اللََّتین
1988م/1408 (رّزاقي، حّل دون من البالد في واالقتصادّي المالّي الخلل مشكلة            ظّلت

 هـ، م. ن، ص. ن).

12 -Millspaugh 
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العالمّیة الحرب انتهاء بعد 1953م/1365-1372هـ). -1946) الثانیة         المرحلة
االقتصادّي الوضع على تغییر طرأ إیران، من الحلفاء قّوات من قسم وانسحاب              الثانیة،
صلب في الحكومة ووضعت لالحتالل، السلبّیة االقتصادّیة النتائج تقّلصت ما؛ حدٍّ             إلى
المساعدات وتضاعفت االقتصادّیة، المشاكل لمعالجة والتخطیط، البرمجة قضّیة          عملها،
لتنمیة جهود وُبذلت فیها. الرسامیل وتوظیف إلیران، الصناعّیة الدول من            المقدَّمة
حاله، على ظّل التضّخم لكّن المقالة)؛ تتّمة ←) واالّتصاالت والتجارة الصناعة             قطاعات
نحو العجز، من للتخّلص الدولة اتَّجاه، النتیجُة، وكانت المیزانّیة. في العجز             وكذلك
التي البرامج هذه االقتصادّیة. والخطط البرامج إطار في األجنبّیة المساعدات            استقطاب
من األمام، إلى خطواٍت معظمها في خطت 1946م/1365هـ العام منذ بدأت قد              كانت
شركُة اقترحت 1947م/1366هـ العام في األمیركّیة. للشركات المباشر التدّخل           خالل
ثالثة اإلیرانّیة، االقتصادّیة الخطط مستشارة بصفتها إنترناسیونال 31 نادسون          موریسون
1948م/ العام منتصف في منها. واحًدا لتختار الحكومة، على مختلفة اقتصادّیة            برامج
إلى قّدمت سنة وبعد المشاریع، هذه والتخطیط للبرمجة العلیا الهیئة درست             1367هـ
حكومّیة كإدارٍة والبرمجة، التخطیط مدیرّیة ُشّكلت إلقراره. شامًال مشروًعا           المجلس
األمیركّیة الشركة وفّنیا، تقنًیا لمساعدتها واستدعت االقتصادّیة، الخطط لتنفیذ           جدیدة
خّطة أوَّل كانت التي الخّطة، هذه في البحار 41، وراء ما استشارّیي شركة المسّماة               الثانیة
الوطنّي المصرُف وقّدم الدولّي، البنك من االقتراُض یتّم لم سنوات، لسبع             اقتصادّیة
الخّطة هذه لتمویل األساسّي المصدر ظّل 1951م/1370هـ العام حّتى طفیفة.            مساعدًة
شّكل وقد النفطّیة. الصناعات تأمیم بدأ حین تعدیالت علیها ُأجریت النفط، مداخیل              من
88 ص (باریر، األساسّیة البرنامج أهداف تحقیق أمام أساسیا عائًقا النفط مداخیل             انقطاع
مذّكرات). ابتهاج*، ← والتخطیط البرمجة هیئة حول المعلومات من لمزید 90؛ -            
حاجات وتلبیة النفطّیة، المداخیل انقطاع لمواجهة مصّدق، محّمد الدكتور حكومُة            أقدمت
بحسب وتصنیفها أسهم، إلى والصادرات الواردات تحویل على الضرورّیة،           االستیراد
المصرف احتیاطّي قیمُة انخفضت التصدیر. وتشجیع االستیراد، من والحّد           األولوّیات،
إصدار حجم وزیادة القروض، سندات إصدار بعد الصعبة، والعملة الذهب من             المركزّي
إلى 1950م/1369هـ العام في ٪55,3 من الذهب احتیاطّي وانخفض الورقّیة،            النقود
الحكومة اّتخذتها التي األخرى اإلجراءات من 1953م/1372هـ. العام في ٪37,76          
جدیدة، مالّیة سیاسات تطبیق النفطّیة، المداخیل فقدان عن الناجمة السلبّیة النتائج             لتخّطي
1988م/1408 (رّزاقي، التجارّي المیزان كّفة رفع مّما الجمركّي، القطاع في سّیما            ال
و1953م/1371-1372هـ 1952 العاَمین في مصّدق الدكتور حّول .(25 ص           هـ،
استقالل سبیل في والنضال المستقّلة، الوطنّیة السیاسة تطبیق خالل من البالد             اقتصاَد
فیها النفط كان التي السنوات تلك في متوازن. اقتصاد إلى منهاٍر تبعّي اقتصاد من                البالد،
تصدیر توّقف بعد عملیا، البالد اقتصاَد الركود أصاب للبالد، الوحید الدخل مصدر              هو
13 -Morrison Nudsen International 
14 -Overseas Consultants incorpotated 
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معجزًة ذاته بحّد علیها، والمحافظة المتوقِّفة، البالد لعجلة تسییره كان لذلك             النفط.
العملة من تومان ملیون ثالثمائة سوى النفطّیة األزمة سنوات طیلَة ُیصِدر ولم              اقتصادّیة،
في سلبيٍّ تأثیٍر أيَّ یترك لم مدروس، نحٍو على وإنفاقها إصدارها تّم وقد الجدیدة،                الورقّیة
ال مصّدق، حكومُة نجحت لقد .(196 -195 ص (سنجابي، األسعار وارتفاع             التضّخم
إلى الّلجوء دون من الواردات من الحدِّ من وتمّكنت الخارجّیة، التجارة قطاع في               سّیما
حجم في فائض على تحصل أن استطاعت إیران أّن النتیجة وكانت بشّدة.              خفضها
حكومة عمر من األخیرة السنة في الفائض هذا وبلغ النفطّیة، غیر التجارّیة              المبادالت
سّیما ال النفطّیة غیر الصادرات لزیادة ُبذلت التي الجهود ُكلَِّلت وقد الفًتا. حجًما               مصّدق
ما ضعَفي السّجاد صادرات قیمُة بلغت 1952م/1371هـ، العام في باهر. بنجاٍح             السّجاد
حكِم سنَتي إلى العائدة االقتصادّیة واإلحصاءات األرقام تدّل بسنَتین. ذلك قبل علیه              كانت
كانت المترّدیة، االقتصادّیة الظروف من غم الرَّ على البالد، في األوضاع أّن             مصّدق،

 أفضل مّما كانت علیه في السنوات السابقة (كاتوزیان، ص 229).
آب- 19 انقالب بعد 1961م/1372-1380هـ). - 1953) الثالثة          المرحلة
الكنسرسیوم*، ←) الجدیدة النفطّیة االّتفاقّیات وعقد 1953م/1372هـ،         أغسطس
ل بتدخٍّ الواسعة، االقتصادّیة والبرامج الخطط وتوظیف المساعدات تلّقي بدأ           اّتفاقّیة)،
ثراء مستوى بارتفاع إّنما البالد، اقتصاد في تحّسن عن أسفر مّما الحكومة، من               مباشر
بین المعیشّي المستوى في والتفاوت الطبقّي، التفاوت وزیادة االجتماعّیة، الفئات            بعض
في والصناعّي االقتصادّي النظام بنیة في األّول التغییر بدأ االنقالب بعد المجتمع.              أبناء
بین ثالثّي تحالف على مرتكٍز صناعّي رأسمالّي- اقتصاٍد إلى تحّول الذي             البالد،
1953 العام منذ المقالة). تتّمة ←) الخارجّیة والرأسمالّیة الداخلّیة والرأسمالّیة           الحكومة
االقتصادّیة القطاعات في التقلیدّیة أطره في اإلیرانّي االقتصاد بدأ تاله، وما             م/1372هـ،
متسارع بإیقاع یّتجه الحكومیة، لالستثمارات نسبیا جدیدة استراتیجّیة ترافقه           الوطنّیة،
السنوات تلك في النفطّیة والمداخیل األمیركّیة المساعدات أخرجت فقد االستقرار.            نحو
زادت التاریخ ذلك ومنذ منها، یعاني كان التي الشدید الركود حالة من االقتصاد               األولى
في .(246 ص ن، (م. مسبوق غیر نحٍو على األمیركّیة والمساعدات النفطّیة              المداخیُل
قد التخطیط هیئُة كانت التي الثانیة، السبعّیة ة الخطُّ ُوضعت 1955م/1374هـ            العام
وشاملة- دائمة فاعلة، مؤّسسة إلى تقریًبا وجیزة مدٍّة في تحّولت التي الهیئة              أعّدتها-
التي بالخّطة ما حدٍّ إلى شبیهًة الخّطة هذه كانت .(248 ص ن، (م. التنفیذ                موضع
والصناعة، واالّتصاالت، الزراعة األربعة: القطاعات فیها ُفصلت لكن          سبقتها،
من كّلها تؤمَّن سنوّیة میزانّیة ِحدة على قطاع لكلِّ وُلحظ بعضها، عن              والخدمات،

 المداخیل النفطّیة (باریر، ص 90).
كانت مّما أكبر الصناعّي القطاع في االستثمارات قیمة كانت المرحلة هذه             في
1951م/1370هـ العام منذ تدعم التي هي الحكومة وكانت السابقة. المراحل في             علیه
قبلها، الداخلّیة الرسامیُل وال الخارجّیة الرسامیُل تستطع ولم الصناعّیة. التنمیة بعده             وما
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ظلِّ في بدأ الصناعّي القطاع تطویر لكّن صناعّي. بلٍد إلى إیران تحویل تشأ، لم                أو
الصناعّیة، المشاریع في الخاّص القطاع فیها شارك التي الجدیدة السیاسّیة            األوضاع
آخر عدٌد ذلك، عن فضًال هنالك األجنبّیة. واالستثمارات بالمصالح مصالحه            وارتبطت
الثالث العالم دول معظم من العكس على كانت فإیران التصنیع؛ وتیرَة ع سرَّ العوامل               من
لتأمین األجنبّیة القروض إلى بحاجة تكن ولم لالستثمار، الّالزمة الرسامیل            تملك
وكان الزراعّیة، والمحاصیل والمعادن، الخام المواّد فیها وتتوافر المطلوبة؛           الرسامیل
.(147 ص (هالیدي، صناعیا بلًدا إیران من یجعل تنموّي برنامج تنفیذ على یؤّكد               الحكم
1953م/1372هـ العام فبعد التصنیع. وتیرة في مؤثرا دوًرا األجنبّیة الرسامیل            وأّدت
األجنبّیة االستثمارات لتشجیع األّولّیة اإلجراءات اتُّخذت مصّدق]، حكومة سقوط           [بعد
استقطاب "مركز ُأنشَئ 1955م/1374هـ العام وفي النفطّیة؛ غیر القطاعات           في
هذا المركز وكان األجنبّیة، للشركات ضمانات وُقدِّمت ودعمها"، األجنبّیة           االستثمارات
بشرّیة قوى فیها تتوافر ال التي المجاالت في األجنبّیة الرسامیل توظیف إلى              یهدف
النسیج صناعاِت أصاَب بعدها). وما 153 ص ن، م. ←) صة ومتخصِّ ماهرة              إیرانّیة
٪70 واستقطبت السابق، في علیه كان مّما أكبُر نموٌّ المرحلة هذه في الغذائّیة               والمواّد

 من األیدي العاملة (باریر، ص 188).
صناعّي؛ بلٍد إلى إیران ل تحوِّ دون تحول كثیرة عوائُق هنالك كانت كّله، ذلك               مع
لذلك للصناعة، الّالزمة واإلدارة البشرّیة، المهارات إلى تفتقر كانت اإلیرانّیة            فالصناعة
آخر، إلى یوٍم من اختّل المداخیل توزیع أّن كما والفاعل. المناسب الناتج على تحصل                لم
التنمیة باّتجاه السائرة األسواق من استفادت التي هي اإلیرانّیین من قلیلة فئًة أّن               والنتیجة
الزراعة ألّن التصنیع، عجلة أماَم عائًقا أیًضا الزراعّي القطاع انهیاُر ووقف             الصناعّیة.
التي الخام المواّد تأمین بإمكانها یكن ولم الحكومّیة، الرسامیل إلى تحتاج كانت              نفَسها
الزراعّي القطاع كان .(191 ص باریر، 148؛ -147 ص (هالیدي، الصناعات             تحتاجها
یشّكل یكن لم 1950م/1369هـ العام حّتى فهو االنهیار. باّتجاه ینحدر المرحلة هذه              طیلَة
1959م/1378هـ العام في وانخفَض الصافي، غیر الوطنّي الناتج من تقریًبا ٪50             سوى
األسیاد- عالقة تسوده تقلیدیا، یزال ال الحین ذلك في الزراعّي النظام كان .٪33               إلى
لكّنها االّولّیة، التوّقعات تحقیق الثانیة الخّطة تستطع لم .(136 ،131 ص (باریر،              الرعّیة
الوطنّي الناتج نمّو زاد الّالحقة. المراحل في جذرّي اقتصادّي ل تحوٍّ أمام السبیَل              مّهدت
1955م/1374هـ العام في ریال ملیار 156 من ووصل المرحلة هذه في الصافي              غیر
1957م/ العام في ریال ملیار و191 1956/1375هـ العام في ریال ملیار 179             إلى
8 بحوالى السنوّي النمو معّدل ُقدَِّر المیالدّي العشرین القرن من السّتینات وفي              1376هـ،

 إلى 9٪ (م. ن، ص 43- 45).
إلى السابقة السنوات في منه تعاني البالد كانت الذي المیزانّیة في العجز              ارتفع
هذه أواخر في كّلیا وانتفى 1958م/1377هـ، العام في النفط أسعار ارتفاع نتیجَة ما               حدٍّ
جرفت لكن التصدیر، ما حدٍّ وإلى االستیراد، وازدهر ،(70 ص ن، (م.              المرحلة
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مرحلة في الجدیدة. المستوردة السلع استهالك في المتمّثلة الطارئة الظاهرة            المجتمع
إلى ثّم ومن انتقالّیة، مرحلة إلى التقلیدّیة المرحلة من العبور عالمات بدت قصیرة               زمنّیة
من الصناعّي. النمّو عالمات من عالمة أّي تظهر لم لكن الضخم، االستهالك              مرحلة
القرى بین الشاسعة والهّوة المدن، في االزدواجّیة بروز المتغّیرات لهذه األخرى             النتائج
الدنیا الطبقَتین بین والتجاور التعایش من نوع ترّسخ التقلیدّي الحیاة نمط في              والمدن.
الطبقّیة، الفوارق حّدة زادت التقلیدّیة المرحلة من العبور بوادر أولى مع لكْن              والعلیا،
والنقاط المناطق تحّولت االجتماعّیة. النواحي مختلف في ظاهرة نماذجها           وكانت
المنخفضة والمناطق العلیا، االجتماعّیة الطبقات سكن مراكز إلى المدن في            المرتفعة
ص (كاتوزیان، الفقیرة الدنیا الطبقات تسكنها معظمها في المدن، في االرتفاع             والقلیلة
ألّن األجنبّیة، الرسامیل استقطاب في وبرامجها الحكومة خطط تنجح لم .(254 -253            
1953م/1372هـ، العام انقالب بعد سّیما ال القمعّي، والنظام السیاسّي، االستقرار            عدم
اإلنتاجّیة القطاعات من الصافیة غیر األرباح االقتصادّي. النظام في سلبیا تأثیًرا             أّثرا
بحّد وهذا معدومة، كانت الصافیة واألرباح جدا، ضئیلة عاّم بشكٍل كانت النفطّیة،              غیر
إلى البالد من الرسامیل هجرة في والرغبة العاّمة، الثقة عدم عن معبٌّر دلیٌل               ذاته
االستثمارات حّتى والمقتنیات. األراضي شراء في الرسامیل وتوظیف          الخارج،
كّل على المباشرة وغیر المباشرة الضرائب عن فضًال تستحوذ كانت التي             الحكومّیة
ن، (م. الفت نحٍو على الخاّص القطاع استثمارات من بكثیر أقلَّ كانت النفطّیة،               العائدات

 ص 274).
1959م/1378هـ العام في 1963/1380-1382هـ). -1961) الرابعة        المرحلة
244 القومّي والدخل ریال، ملیار 275,5 یتجاوز الصافي غیر الوطنّي الناتج یكن              لم
العاّم المجموع من فقط ٪3 كان ریال. 11,900 للفرد السنوّي والدخل ریال،              ملیار
من محرومة المطلقة واألكثرّیة الدخل، مصادر من ٪90 على یستحوذون            للسّكان

 مقّدرات البالد (سوداكر، ص 161).
البالد في األوضاُع وصلت المیالدّي، العشرین القرن من الخامس العقد نهایة             في
لم الذي اإلصالحّي، أرسنجاني أمیني- برنامج على الشاه فوافق جدا، مترّدیة حالٍة              إلى
بعد علي)، أمیني*، البیضاء* الثورة الزراعي*؛ اإلصالح ←) لمصالحه مالئًما            یكن
وأمسك منصبه، من أمیني أقال منها، األولى المرحلة وتنفیذ اإلصالحات عن             اإلعالن
تغییر إلى سیؤّدي هذا برنامَجه أّن یعتقد كان البیضاء"). ("الثورة اإلصالحات دفَّة              بیده
البهلوّي، محّمدرضا ←) االقتصاد ومنها الصعد، جمیع على المجتمع في            جذرّي
الِمْلكّیة، نظام تغییر إلى یهدف كان الذي الزراعّي اإلصالح برنامج لكّن             المقّدمة)،
الّالعدالة، منها وسلبّیة، عكسّیة نتائَج عن أسفر العاّم، والرفاه االجتماعّیة، العدالة             وتعمیم
األسفل الدرك إلى الزراعّي االقتصاد وانهیار القرى، في الطبقّي التفاوت حّدة             وازدیاد
الثورة بنود من اآلخر البند المدن، إعمار إعادة أّما .(435 -225 ص مؤمني، ←)              
أسهًما العّمال إعطاء على ینّص الذي البند أّما عملیا. التنفیذ موضَع یوضع فلم               البیضاء،
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كان الذي والنقابّیة، العّمالّیة الحرّیة انعدام عن النظر بغّض فهو المصانع، أرباح              من
دخل زیادة في ُیذكر تأثیر أّي له یكن فلم المشروع، هذا تنفیذ طریق في عائًقا                 یشّكل
تحدید بند أّما الصناعّي. القطاع من الرسامیل معظم تهریب إلى عملیا وأّدى              العّمال،
األخذ لعدم عكسّیة، نتائجه وكانت األسعار، زیادة من الحّد إلى یؤدِّ فلم وتثبیتها،               األسعار
"الثورة إّن تصاعدّي. خطٍّ في األسعاُر وسارت للتضّخم، األساسّیة األسباب االعتبار             في
االقتصادّیة والمتطّلبات االجتماعّیة، الحاجات ستلّبي أّنها اّدعت التي          البیضاء"
نمّو دون تحول التي العوائق وُتزیل الحین، ذلك في المجتمع في الجاّدة              واالجتماعّیة
غیر التنمیة ظروف زیادة خالل من عّمقت وازدهاره، البالد في االقتصادّي             النظام
ص (سوداكر، بأسرها البالد في االجتماعیَّین والتفاوَت التناقَض اإلنتاج، لقوى            المتوازنة

.(169 -166 
الثالث البرنامجان ُنفِّذ 1975م/1382-1394هـ). -1963) الخامسة        المرحلة
مقارنًة الحكومة مداخیل الرتفاع نظًرا أكبر، وحزٍم بجدٍّیة العمرانّیان           والرابع
نمّوها مراحل بأهّم تمّر الحین ذلك في إیران كانت فقد والثاني. األّول              بالبرنامجین
الرسامیل ناحیة من استقطبت النفط، سعر على والكبیرة المفاجئة فالزیادة            االقتصادّي.
النمّو أسفر صناعّي. بلٍد إلى إیران تحویل مساَر دّعمت أخرى ناحیٍة ومن              األجنبّیة،

 االقتصادّي في هذه المرحلة عن نتائج إیجابّیة وأخرى سلبّیة (← تتّمة المقالة).
و1389 و1970م/1378 1959 العاَمین بین اإلیرانّي االقتصاد نمّو معدُّل          ارتفع
بین القّمة إلى ووصل ،(1 ص 1973م/1392هـ، (لوني، الضعفین من أكثر إلى              هـ
الوطنّي الناتج كان السبع السنوات هذه في و1396هـ. و1976م/1389 1970            العاَمین
یكن لم السابقة. المراحل في بمجمله االقتصادّي النمّو علیه كان ما أضعاَف              اإلیرانّي
ن، (م. العاَلم بلدان من جدا محدوٍد عدٍد في سوى مثیٌل هذه المتسارعة النمّو                لوتیرِة
الصافي الدخل معّدل نمّو وصل 1970م/1389هـ العام حّتى ص1).           1977م/1397هـ،
الصناعّي اإلنتاج نمّو ومعّدل ،٪5 حّتى الفرد دخُل وارتفع ،٪7,7 إلى             السنوّي
معّدل أضعاف أربعة وحّتى الضعَفین من أكثر إلى كذلك الخدمات وقطاع             والتجارّي
االّتصال، لوسائل السریع والتطّور التقانة، ن تحسُّ مهَّد 1961م/1380هـ. العام قبل            نمّوها
وارتفعت كّلها، االقتصادّیة للقطاعات البنیوّیة األرضّیات الكهربائّیة، الطاقة قّوة           وزیادة
المصانع، عدد زاد فقد الصناعّي، القطاع نموُّ أیًضا الفًتا وكان والمداخیل. اإلنتاج              نسبة
النقل، وسائل إنتاج نحو األولى الخطوات اتجهت واآلالت. التجهیزات           واستخدام
ن تحسُّ وتقّدمها، الصناعة نمّو رافق نفسه، الوقت في عا. تنو االستهالكّیة السلع             وازدادت
كبیر، حدٍّ إلى االجتماعّیة الخدماُت وتطّورت والصّحّیة، والدراسّیة التعلیمّیة           الظروف
العام من .(3 -1 ص 1973م/1392هـ، ن، (م. العمل فرص من بمزیٍد ال العمُّ               وحظَي
في علیه كان مّما أفضَل الوضُع صار 1393هـ 1974م/1378- العام وحّتى 1959            
ما إلى نسبًة 1974م/1393هـ العام في بأكملها العاّم القطاع میزانّیات ارتفعت             السابق.
غیر الوطنّي الناتج أسهُم وصلت أضعاف. خمسة حوالى 1961م/1380هـ العام            قبل
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القرن من السابع العقد أوائل في ٪30 إلى الخامس العقد أواخر في ٪17 من                الصافي
1977 (نفسه، العالمّیة المعّدالت من أعلى حینه في المعّدل هذا كان المیالدّي.             العشرین

 م/1397هـ، ص 30).
البالد غنى (1 فهي: الضخم االقتصادّي النمّو هذا إلى أّدت التي العوامُل              أّما
دور كان السیاق، هذا وفي للنمّو، األساسّیة القواعد تشكُّل التي الطبیعّیة             بالمصادر
الحاكمة السلطة دور (3 التنموّیة؛ والبرامج السیاسات تنفیذ (2 حاسًما؛ النفطّیة             المداخیل
5 التحتّیة؛ البنیة في الضخمة االستثمارات (4 وتنفیذها؛ االقتصادّیة المشاریع برمجة            في
عوامل أهّم من .(18 ،15 ص ن، (م. التجارّیة األنشطة في المباشرة الدولة مشاركة (               
النفط فعائدات النفطّیة؛ المداخیل في الزیادة المرحلة هذه في إیران في االقتصادّي              النمّو
من ٪12 من بقلیل أقّل أو ریال ملیار 40 تساوي 1963م/1382هـ العام في كانت                التي
1972م/ و 1971 العاَمین في ووصلت أسعارها، ارتفعت الصافي، غیر الوطنّي            الناتج
1973م/ العام وفي الصافي؛ غیر المحّلّي الناتج ربع من أكثر إلى 1391هـ -1390            
ما (أي ریال ملیون 1,333,300 إلى سقفها النفط، سعر في الطفرة رفعت              1392هـ
سعره ارتفع أن بعد النفط، عائدات سهُم ووصل دوالر)، ملیون 18,000 تقریًبا              یعادل

 أربعَة أضعاف، إلى 50٪ من الناتج غیر الصافي (كاتوزیان، ص 302).
-1962) الثالثة االقتصادّیة الخّطة جاءت هذه النفطّیة المداخیل أساس           على
التنموّیة، واالستراتیجّیات السیاسات إطار في شمولیة أكثر 1386هـ)          1967م/1381-
الخّطة أهداُف كانت الصافي. غیر الوطنّي الناتج تنمیة سبیل في ٪6 فائدة ُلحظت               فقد
٪7 من فیها النمّو معدَُّل ُلِحَظ وأشمَل. أوسَع 1391هـ) 1972م/1386- -1967)             الرابعة
99 ،96 -95 ص (باریر، ٪9 إلى ذلك بعد وزاد الصافي، غیر الوطنّي للناتج ٪8                حّتى
جدیٌر نموٌّ والرابعة الثالثة تین الخطَّ تنفیذ فترة طیلَة الصناعّي القطاَع أصاب .(            
غیر الدعم تقدیم من الحكومَة مكَّن العاّم الدخل معّدل زیادة إّن والواقع              بالمالحظة،
وتقدیم الصناعة، في الضخمة الرسامیل وتوظیف الداخلّیین، للرأسمالّیین          المحدود
أماَم المجال في اإلفساح وأخیًرا والخدمات، السلع أسعار وزیادة الجمركّیة،            التسهیالت
اإلمكانّیات أتاح مّما المنطقة، دول اسواق إلى طریَقها لتشقَّ الصناعّیة السلع             بعض
المصارف من كبیر عدٌد ُأنشئ كذلك، وتطویرها. الصناعات لتنمیة           الواسعة
والمراكز المهنّیة، والكّلّیات والمعاهد والصناعّیة، التقنّیة والمدیرّیات صة،         المتخصِّ

 الصناعّیة المختلفة (سوداكر، ص 414).
غیر الثابت الوطنّي الرأسمال تشكیل في والمعادن الصناعات أسهم مقادیُر            ُتبّین
االقتصاد ركائز أحد إلى الصناعّي القطاع ل تحوِّ مدى المرحلة، هذه في             الصافي
1965م/ العام من والمعادن للصناعة الثابت الرأسمال تشكیل معدُّل ارتفع لقد            اإلیرانّي.
.(415 ص ن، (م. أضعاف عشرة من أكثر إلى 1977م/1397هـ العام حّتى              1384هـ
عن الثابت الصناعّي الرأسمال تشكیل ظاهرة وارتفاع الصنائع سوق ازدهاُر            وأسفر
وإنتاج الفت، نحٍو على رسامیلها معّدل وارتفاع المسّجلة، الصناعّیة الشركات عدد             زیادة
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في الصلب الحدید مصنع وصل الزمنّیة الحقبة هذه وفي والسّیارات. الثقیلة             الصناعات
تشغیُل وبدأ اإلنتاج؛ مرحلة إلى األهواز في الفوالذ مجّمع من األولى والوحدة              إصفهان،
النفط مصافي وُأنشئت أراك، في األلومینیوم ومصنع تبریز، في السّیارات            مصنع
إلى الكبرى البتروكیماوّیة المشاریُع ووصلت وتبریز، وإصفهان طهران في           الكبرى
1963م/ العام في ریال ملیار 99 من الصناعّیة المنتجات قیمة ارتفعت التنفیذ.             مرحلة
إلى 1977م/1397هـ العام في ووصلت ضعًفا، عشر أحد یقارب ما إلى             1382هـ
صعید على البعیدة األهداُف كانت بعدها). وما 415 ص ن، م. ←) ریال ملیار 1,059               
الصغیرة الصنائع ودعم المساعدة، الصناعات إنتاج الثالثة، الخّطة في           الصناعة
المعِدنّیة الصناعات في االستثماُر حظَي الرابعة، الخّطة تنفیذ مّدة وطیلَة            والمتوّسطة.
نموٍّ معّدل بأعلى والكیمیائّیة والكهربائّیة المیكانیكّیة الصناعات في ثّم ومن            األساسّیة،
النسبّي التدّني من غم الرَّ على النسیج، وصناعة الغذائّیة المواّد صناعَة أّن كما              سنوّي.
األولى الخانَة األرباح مستوى حیث من كذلك احتّلتا تین، الخطَّ في حصصهما             لمجموع
المیزانّیات معدَّل أّن من غم الرَّ فعلى الزراعّي، القطاع في أّما .(440 -437 ص ن،                (م.
الخاّص والقطاع الدولُة استثمرت فقد نسبیا، قلیًال كان الخدمات، بقطاع مقارنًة             المستثمرة
القطاع ة حصُّ تقّلصت الخامسة حّتى الثالثة من الخطط وفي فیها. كبیرًة مصادَر              أیًضا

 الزراعّي (م. ن، ص 345- 346؛ باریر، ص 10- 149).
الزراعّي النظام تغیُُّر الزراعّي. اإلصالح برنامج مع الثالثة الخّطة بدایُة            ترافقت
التي القروُض فیه تكن لم الذي الوقت في المالّیة، للقروض الفّالحین حاجَة              ضاعَف
المتزایدة. الفّالحین حاجات لتلبیة الوجوه من وجه بأّي كافیًة الزراعّیة الجمعّیات             تقّدمها
على الوضُع واستمّر یتحّقق، لم ولكّنه ،٪4 یعادل نموٌّ للزراعة ُلحَظ الثالثة الخّطة               في
وما الزراعّي اإلصالح بدء منذ .(348 -346 ص (سوداكر، الرابعة الخّطة في              حاله
را تطو ُتِصب لم متغّیرات، من والقروّیة الزراعّیة الُبنیة على طرأ مّما غم الرَّ على               تاله،
الذین الفّالحین عدُد كان المیالدّي، العشرین القرن من السّتینات أواسط فحّتى             ُیذكر،
وحقیقُة .٪1 من أقلَّ األنابیب میاَه یستخدمون والذین ٪4 من أقلَّ الكهرباء              یستخدمون
الفّالحین، حیاة صعید على في اإلصالحّیة االّدعاءات من غم الرَّ على الزراعة أّن              األمر

 ظّلت من القطاعات االقتصادّیة التي لم تلحقها التنمیة (باریر، ص 139- 149).
الحین. ذلك في سریع نموٌّ أصابها التي القطاعات من فهو الخدمات، قطاُع              أّما
أسرَع الخدمات قطاع نموُّ كان 1398هـ 1978م/1382- وحّتى 1963 من السنوات             ففي
الصّحة قطاَعي في االستثماُر عمَّق وقد البالد. في آخر اقتصادّي اجتماعّي- نشاٍط أّي               من
اجتماعّیة فئٍة لمصلحِة المیزانّیات معظم واسُتثمرت الطبقّیة، ة الهوَّ یوم بعد یوًما             والتعلیم
←) والبیروقراطّیین المدن، أهل من العلیا الطبقات على معظمها یقتصُر            محدودة،
"البّوابات عتبة إلى الشاه عّبر كما البالُد، وصلت حین .(341 -333 ص              كاتوزیان،
الیدوّي اإلنتاج ذلك في بما بأكمله الصناعّي اإلنتاج ة حصُّ كانت الكبرى"،             الحضارّیة
سهَم أّن حین في ،٪20 النفطّي وغیر الصافي غیر المحّلّي الناتج من التقلیدّي               القروّي-
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مختلف من وخیًما المدن في التجارة وضُع كان كّله، ذلك مع .٪56 إلى وصل                الخدمات
إّال مرضیًة والصّحّیة االستشفائّیة الخدمات وسائر المساكن أوضاع تكن ولم            النواحي،
323 ص ن، (م. عاّم بشكٍل العلیا والطبقات فلكهم، في یدور ومن الحكم أهل إلى                بالنسبة
الحقیقّیة المداخیل زیادة إلى المرحلة، هذه في واالزدهار النموُّ یؤدِّ لم النهایة، في .(              

 لجمیع الطبقات االجتماعّیة.
قلیًال حقیقّیة مداخیَل یتقاضون الذین العّمال عدد كان 1971م/1390هـ العام            حّتى
1973م/1392هـ العام في المدِن، أهل من ثراًء األكثر ٪20 ال نصیُب وكان              جدا.
یزداد المدینّیة الطبقات دخل مستوى كان العاّم. النقدّي اإلنفاق من ٪55,56             یساوي
من أكبر الجامعّیة الشهادات َحَملة دخُل وكاَن القروّیة. الفئات إلى بالنسبة قیاسّیة              بسرعٍة
العام في متعادلة: غیر بنسٍب ُع توزَّ المیزانّیات كانت كذلك المدن في غیرهم.              دخل
أغنى من ٪20 وحّصة ٪5,7 المدن أهل أفقر من ٪20 ة حصُّ كانت              1971م/1390هـ،
و ٪6,6 بـ یحظون القرى أهل أفقر من ٪20 كان نفسها اآلونة في ،٪48,3 المدن                أهل
الفقراء بین الهّوة تعّمقت بعدها وما السّتینات أواخر منذ .٪45,7 ب أغنیائهم من ٪20              
النموُّ یكن لم .(47 -45 ص 1977م/1397هـ، (لوني، أكبَر نحٍو على             واألغنیاء
على مرتكًزا 1975م/1394هـ العام وحّتى 1961 العام من إیران في            االقتصادّي
طفرة خالل من رئیسّي بشكٍل زادت التي الدولة فمداخیُل للتنمیة. المعروفة             القواعد
1973م/ العام منذ خاّصة وبصورٍة السنوات، تلك في ُتستثمر لم النفط، أسعار             ارتفاع
ص (كاتوزیان، السلبّیة نتائجها حّدة ضاعَف ما وهذا سلیم، نحٍو على تاله وما               1392هـ
الهائل واالنخفاض 1975م/1394هـ، العام في النفط سعر انخفاض مع .(319 -300           
عیاًنا العاّم للرأي ظهرت شدیدة، اجتماعّیة نقمة عن أسفر الذي الدولة، مداخیل              في

 خرافُة النمّو االقتصادّي السریع والقصیر األجل (← تتّمة المقالة).
الطلب انخفاُض أسفر 1978م/1394-1398هـ). -1975) السادسة        المرحلة
واعتماد أسعاره، ارتفاع بعد 1975م/1394هـ، العام من ابتداًء النفط على            العالمّي
معظم لتبعّیة إیران، في حاّدة اقتصادیٍّة مشاكَل عن النفطّیة، األزمة لحلِّ البدیلة              السیاسات
عّرضه مّما العالمّي، لالقتصاد وتالًیا النفط، لمداخیل الدولة ومیزانّیة البالد            اقتصاد
ص (سوداكر، النفط ألسواق االقتصادّي والركود األسعار، انخفاض لخطر           باستمراٍر
سعر ارتفاع على المعقودة الشاه آماُل تحّولت 1974م/1393هـ، العام في .(633 -632            
األوّبك أعضاء موافقة وبعد ،٪11,8 ًال أوَّ النفط إنتاُج انخفض فقد شدید. یأٍس إلى               النفط
معدُّل وانحدر أخرى، ة مر إنتاجه معدَُّل انخفَض النفط، أسعار على ٪10 زیادة              على
إیران، واضطّرت 1974م/1393هـ العام في علیه كان مّما أقّل ٪20 إلى الیومّي              اإلنتاج
السعودّیة العربّیة المملكة خطى على تسیَر أن النفط، على الطلب انخفاض إثر              على

 والكویت، وتخّفض أسعاَر مشتّقاتها النفطّیة (لوني، 1977م/1397هـ، ص 62).
العمرانّیة. االقتصادّیة- وخططه الشاه برامَج النفط، مداخیل انخفاُض          زعزع
بتنفیذها البدَء رافق التي 1397هـ) 1977م/1392- -1973) الخامسة العمرانّیة           فالخّطة
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في فشلت النفطّیة، المداخیل من معظمها في نفقاتها كانت والتي النفط، أسعار              ارتفاُع
وتقلُِّص النفط، على العالمّي الطلب في الشدید االنخفاِض بعد األساسّیة، أهدافها             تحقیق
الخامسة اإلعمارّیة الخّطة أهداف أهّم ص تتلخُّ .(446 -441 ص (سوداكر،            صادراته
والحكومّي الخاّص اإلنفاق وتنمیة والخاّصة، الحكومّیة االستثمارات معّدل زیادة           في
من الخارج، في واالستثمار العسكرّیة، المیزانّیات وزیادة المعیشّي، المستوى           لرفع
الكبرى". الحضارة "بّوابات عتبة لبلوغ ذلك وكّل شابه، وما الشركات أسهم شراء              خالل
النمّو من ٪25,9 إلى الوصول في الخامسة الخّطة أهداف من األهّم الهدُف              وُحّدد
إیران جعل على الخّطة هذه في التأكید جرى كما الصافي. غیر الوطنّي للدخل               السنوّي
التكالیف، الباهظة الثقیلة، الصناعات تطویر سّیما ال القصوى، بالسرعة صناعیا            بلًدا

 وتنمیة القطاع الزراعّي إلى أعلى المستویات (م. ن، ص 441).
ل أوَّ 1973م/1392هـ، العام منذ بدأت قد كانت التي النفط، أسعار زیادُة             أثَّرت
انخفاض لكّن الرفاهّیة، سیاسات واعتماد التصنیع، وتیرة تسریع في كبیًرا تأثیًرا             األمر
1971 العام في بدأ قد كان الذي والتضّخم شدیدة، اقتصادّیة أزمٍة عن أسفر النفط               أسعار
في وملموًسا مباشًرا تأثیًرا وأّثر حدُّته، زادت النفط أسعار الرتفاع نتیجًة             م/1390هـ
وتیرُة 1397هـ 1977م/1393- العام حّتى 1974 العام من وتصاعدت األسعار.            غالء
معدٍّل أكبُر كان الرابعة. الخّطة تنفیذ بدایة منذ خفیف بمستوى بدأت قد كانت التي                الغالء
المنزلّیة، واألدوات واالّتصاالت، التجارة وفي السكنّیة، القطاعات في األسعار           لتضّخم
207 ص 1996م/1416هـ، (رّزاقي، واألطعمة واأللبسة والصّحة واالستشفاء،         والدواء
النواحي. جمیع من حیاتهم على االقتصادّي بالضغط یشعرون الناُس كان لذلك .(259 -             
واآلمال التوّقعات مستوى رفع على باعًثا كان الذي السنوات، تلك في االقتصادّي              والنمّو
للركوِد األسعار أزمة مواجهة بعد مكاَنه أخلى االجتماعّیة، والفئات الطبقات مختِلف             لدى
األزمُة أسفرت بالمستقبل. والتفاؤل اآلمال محلَّ والتشاؤم الیأُس وحّل           واالنهیار،
سیاسّیة وعواقَب تأثیراٍت عن 1975م/1394هـ العام منذ حدة ازدادت التي            االقتصادّیة
باّتجاه مساَره الحكم بدأ األزمة، مواجهة على قدرَته فقد قد كان الحكَم أّن وبما                واجتاعّیة،
(بشیرّیة، اإلسالمّیة الثورة انتصار أسباب من سبًبا بدوره ذلك وكان والسقوط،             االنهیار

  ص 85).
أبي [مذّكرات ابتهاج ابوالحسن خاطرات إبتهاج، أبوالحسن والمراجع :          المصادر
إبراهیم [1992م]؛ 1371ش طهران العروضّي، رضا علي ط. إبتهاج]،           الحسن
ایران اقتصاد گزید هٔ نفسه، [1988م]؛ 1367ش طهران إیران ، اقتصاد           رّزاقي،
ونا امیدها سنجابي، كریم [1996م]؛ 1375ش طهران اإلیرانّي]، االقتصاد           [مختصر
الدكتور مذّكرات واإلحباطات: [اآلمال سنجابى كریم دكتر سیاسى خاطرات ها:            امیدى
سرمایه روابط رشد سوداكر، محّمدرضا [1989م]؛ 1968ش لندن سنجابي]،           كریم
االزدهار]، مرحلة إیران: في الرأسمالّیة العالقات [نمّو گسترش مرحل  هٔ ایران: در             دارى
علي محّمد [1990م]؛ 1969ش طهران 1978م]، -1963] 1357ش -1342         
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ایران [اقتصاد پهلوى سلسل  هٔ پایان تا مشروطیت از ایران: سیاسى اقتصاد             كاتوزیان،
بالفارسّیة ترجمه البهلوّیة]، الساللة سقوط حّتى الدستورّیة الحكومة من           السیاسّي
البهلوّي، محّمدرضا [1993م]؛ 1372ش طهران عزیزي، وكامبیز نفیسي          محّمدرضا
محّمد [1966م]؛ 1345ش طهران البیضاء]، [الثورة سفید انقالب المخلوع، إیران            شاه
الطبقّي والصراع األراضي [قضّیة ایران در طبقاتى وجنگ ارضى مسئل  هٔ مؤمني،             باقر

 في إیران]، طهران 1359ش [1980م]؛
 ........أجنبي.........

 /رسول أفضلي/
 

ظاهرة وتیرُة تصاعدت محّمدرضاشاه عهد في والثقافيّ . االجتماعّي الوضع           ج)
بعض في رضاشاه عهد في وازدهرت بدأت قد كانت التي الغربّي، النمط على               التحدیث
في والثقافّیة االجتماعّیة عد الصُّ مختِلف طال جذرّي تغّیر عن وأسفرت            المجاالت،
الُبنیة في تغییر عن والتصنیع التحدیث عملّیات نطاق اتُّساع أسفر كما             المجتمع.
ودخلت الزوال، إلى التقلیدّي الطبقّي التصنیُف آَل فقد ثقافّیة. متغیٍّرات وأنتج             االجتماعّیة،
الحیاُة وانبنت المختلفة. التحدیث جوانب على مرتكزة جدیدة اجتماعّیة فئاٌت            الساحَة
المعیشّي العاّم المساُر ونحا التقلیدّیة، غیر النظریات أساس على والثقافّیة            السیاسّیة
األساسّیة المكّونات حفیظَة أثار حدٍّ إلى العلمانّي، التجدید منحى الفئات لهذه             والثقافّي
[المحّلّیة]، الوطنّیة على التأكیُد تلك الفعل ردود مظاهر وأبرُز أفعالها، وردوَد             للمجتمع

 ال سّیما القیم الدینّیة (← تتّمة المقالة).
في تضّم شأن، ذات اقتصادّیة اجتماعّیة- كفئٍة المترفة الجدیدة الطبقُة            نمت
كان االستشارّیین. والمهندسین المصارف وأصحاب الكبار، الصناعّیین مئات          صفوفها
بعد وتیرُته وزادت المیالدّي، العشرین القرن من الخمسینات أواخر منذ بدأ قد              نمّوها
من المئات زمرتها في ودخَل 1962م/1381هـ، العام في الزراعّي اإلصالح            عملّیة
531؛ -527 ص (أبراهامیان، زراعاتهم في التقانَة استخدموا الذین األراضي            أصحاب
التقلیدّیة السلطة بعناصر الجدیدة االجتماعّیة الطبقة هذه اختلطت .(157 ص            بشیرّیة،
عصر نهایة حّتى وظّلت الملكّیة، البورجوازّیة اسم علیها ُیطلق وكان الملكّي)،             (النظام
الحكم سیاسات انتقدت أو عارضت ما ونادًرا السلطة، بُبنیة مرتبطًة الثاني             البهلوّي

 (مشیر زادة، ص 29- 57).
بها قام التي التحدیث لعملّیة األخرى النتائج من الجدیدة المتوّسطة الطبقة نموُّ              كان
الخبرة ذوي من التقنّیین على یوم بعد یوًما المتزاید الطلب أسفر فقد              رضاشاه.
التعلیم نطاق واّتساع والعاّم، الخاّص القطاَعین وفي المجاالت جمیع في            واإلدارّیین
الحّرة االختصاصات أصحاب من المكّونة الطبقة هذه نشوء عن الغربّیة،            باألسالیب
الجیُل كان حین في والمثّقفین. الخاّص، القطاع في والتقنّیین والعسكرّیین،            والموّظفین،
التقلیدّیة، بالثقافة تمّسكه على كبیر حدٍّ إلى حافَظ قد الجدیدة، المتوّسطة الطبقة من               األّول
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عن شاسعة مسافًة وابتعَد نهایة، ال ما إلى ب تغرَّ رضاشاه عهَد أعقَب الذي الجیَل                فإّن
الذي التغریبّي االّتجاه هذا الطابع. اإلسالمّیة السلوك وأنماط القیم سّیما ال المحّلّیة،              الثقافة
تدریجّي إقصاٍء عن أسفر الحاكمة، المجموعُة تعمیمه في وساهمت أجواَءه            أتاحت
دائرة من تدریجیا ضیََّق مّما الدینّیة، والعادات والتقالید بالمعتقدات الملتزمین            لألشخاص
التحدیث عملیُّة ُطرحت الواقع في واالجتماعّي. اإلدارّي وحضورها الفئة هذه            نشاط
مختِلف على المتدّینین مشاركَة یجعُل نحٍو على تكوَن أن قصدوا أشخاٍص بأیدي              وُنفَِّذت
وللنسیج للواقع مالئًما یكن لم الذي الوضُع هذا فاعلة. وغیر باهتة مشاركًة عد              الصُّ
إّن بالقول، الجدیر الحكم. أركان وبین الشعب بین الهّوة تعمیق في سلًبا أثََّر               االجتماعّي،
ذلك، مع جّیدة. وامتیازات بمكانٍة البهلوّي العصر في حظیت الجدیدة المتوّسطة             الطبقة
استقطاب في مشكلًة 1953م/1372هـ أغسطس آب- انقالب بعد البهلوّي الحكُم            واجَه
والشعراء الصحافّیین الكّتاب من كبیرة فأعداد الجدیدة، المتوّسطة الطبقة هذه            دعم
أو للحكم، معارضین إّما كانوا والطّالب، والمهندسین واألطّباء والمحامین           واألساتذة

 غیر مبالین به (أشرف وبنو عزیزي، ص 108- 109).
الطبقة تمّدد عوامل أهّم من العالي التعلیم وتطّور المدن، سّكان أعداد تزاید              كان
والحیاة الزراعة وانهیار المدن، في واإلنفاق الدخل ارتفاُع أسفر الجدیدة.            المتوّسطة
أّدت كما المدن. إلى الجماعّیة القروّیین هجرة عن والعشائرّیة، القبلّیة والحیاة             القروّیة،
طهران في فشیًئا شیًئا التنفیذّیة، القرارات ومركزّیة الحكومّیة، البیروقرطّیة           سیطرُة
(كاتوزیان، الكبرى المدن إلى الصغرى المدن من المهاجرین تدّفق إلى األقالیم،             ومراكز
العام في ألًفا ثالثین من سنویا المدن إلى القرى من المهاجرین أعداُد وصلت 322)؛                ص
1976م/1386- إلى 1967 من األعوام في 330,000 حوالى إلى           1931م/1349هـ
مالیین ثالثة حوالى كان المیالدّي العشرین القرن من السبعینات أواخر وفي             1396هـ،
من العشر السنوات في .(504 -500 ص (فوران، المدن في مقیمین قروّي              مهاجر
عن سّكانها عدُد یزید التي المدن عدُد وصل 1396هـ 1976م/1385- إلى 1966            
عن سّكانها عدُد یزید التي المدن وعدُد مدینة، 373 إلى مدینة 249 من َنَسمة 5,000               
المتزاید الحجم هذا أسفر .(19 ص برزین، (سعید مدینة 45 إلى 29 من َنَسمة 50,000               
عن خاّصة، بصورٍة 1962م/1381هـ العام من ابتداًء تضّخم الذي المدن            لسّكان
وسائر المدینّیة، والتجارة والمسكن العمل حیث من ومعیشّیة، مناطقّیة متنّوعة            مشكالٍت

 الخدمات العاّمة (كاتوزیان، ص 304).
وتطّور التعلیمّیة، المراكز عدد زیادُة كانت المدن، سّكان عدد زیادة إلى             باإلضافة
هذا في األساسّي فالتطّور الجدیدة. المتوّسطة الطبقة نمّو في المؤّثرة العوامل من              التعلیم،
1964 العام في .(39 ص (الخاقانّي، تاله وما 1962م/1381هـ العام منذ تحقََّق             المجال
العالم، في الثقافة وزراء جمیع إلى البهلوّي محّمدرضا باسم دعوٌة ُوّجهت             م/1383هـ
(محّمدرضا اُألّمّیة لمحاربة العالمّي المؤتمر في والمشاركة طهران إلى           للحضور
من یوٍم نفقَة ُیعادُل مبلًغا لألونیسكو الشاه وقدََّم ،(144 ص 1964م/1383هـ،             البهلوّي،

85 
 



البهلوّي محّمدرضا حكم برامج ضمن من وكان الغرض. لهذا اإلیرانّي، الجیش             میزانّیة
وتوسیع جذورها، واجتثاث اُألّمّیة على للقضاء الِعلم جند إنشاُء المجتمع في التعلیم              لتعمیم
جمیع تجنید بهدف اُألّمّیة، لمحاربة الوطنّیة الّلجنة وتأسیس القرى، في الدراسة             نطاق
اإلدارّیة "الثورة ماّدة وإضافة اُألّمّیة، جذور الجتثاث والمعنوّیة المالّیة           القدرات
-349 ص إ لٰ  هي، (حكیم 1967م/1386هـ أغسطس آب- 16 ثورة مواّد إلى             والتعلیمّیة"
وُدّون التعلیمّیة"، "الثورة مؤتمر رامسر في ُعقد 1967م/1386هـ العام في .(355           
أهّمها: مشاریُع ُطرحت التعلیمّیة، الثورة هذه تنفیذ وبهدف .(65 ص (مرزبان،             میثاقها
الوجبة ومشروع العشائرّي، التنظیم وقانون للسّیدات، االجتماعّیة الخدمة قانون           تنفیذ
المعّلمین إلعداد األقالیم، في االبتدائّیة المعّلمین دور وتأسیس المدارس، في            المّجانّیة
على .(15 -8 ص والتعلیم، التربیة وزارة إیران. ←) المدارس بحاجات یفون              الذین
تشیر اإلعالمّي، والصخب والمترافقة المبذولة، والمساعي الجهود تلك كّل من غم            الرَّ
1968م/1387 العام في بلغت البالد أنحاء جمیع في المتعّلمین نسبَة أّن إلى             اإلحصاءات
للمواطنین، العاّم المجموع من ٪36,9 بلغت 1971م/1390هـ العام وفي ،٪33,4            هـ
الرسمّي التقریر في المدن؛ في منها القرى في أعلى اُألّمّیة نسبُة كانت الحال               وبطبیعة
المواطنین من ٪60 نسبة أّن ُأعلن محّمدرضاشاه، إلى الموّجه [البعث] رستاخیز             لحزب
البعید المدى على إّال یتحّقق لن اُألّمّیة اجتثاث أّن التأكید وجرى أّمّیون،              اإلیرانّیین

 (مؤتمر تقویم الثورة التعلیمّیة، ص 70- 72؛ مركز اإلحصاء اإلیرانّي، ص 1).
المتوّسطة الطبقة لنموِّ المناسب الحضَن العالي، التعلیم مؤّسسات عدد زیادُة            كانت
على إْن جذرّي تطوٌّر المیالدّي العشرین القرن من السّتینات بدایة منذ ظهر فقد               الجدیدة.
وغیرها الجامعات عدُد زاد فقد التعلیم، كیفّیة في وإْن العالي، التعلیم مراكز عدد               صعید
لتحقیق الّالزمة البشرّیة الطاقة تأمین بهدف الفت، نحٍو على العالي التعلیم مؤّسسات              من

 برامج التنمیة (← الجدول).
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السنة   
  المؤّشر

1941م/1359
 هـ

1951م/1370
 هـ

1961م/1380
 هـ

1971م/1390
 هـ

 60,000 19,800 5,624 2,395 الطّالب
الهیئة   أعضاء

 العلمّیة
566 650 1,370 3,700 

 الطّالب
في   اإلیرانّیون

 الخارج

1,200 3,500 17,000 32,000 



 ح. أدیبي.  الطبقة المتوّسطة الجدیدة في إیران ، طهران 1979م، ص 91.
 

الجامعات، في التعلیمّي النظام على تغییٌر طرأ 1961م/1380هـ، العام           منذ
الحیاُة أضفت وهكذا، .(102 ص (بهنام، األمیركّي للنظام مكاَنه الفرنسّي النظام             وأخلى
ارتفاع بعد نطاقها اتَّسع التي أیًضا- الَجَمِعّیة االتّصال ووسائل والتعّلم، والتعلیم المدن              في
االجتماعّیة، للحیاة حدیثًة صورًة البهلوّي- العصر أواخر في سّیما ال النفط،             مداخیل

 وزاد تعداد الطبقة المتوّسطة المدینّیة الجدیدة.
نمت التي األخرى الفئات من الجدد، االختصاص وأصحاب البیروقراطّیون           كان
التنمیة في محوریا دوًرا یؤّدون الفئَتین هاَتین أعضاُء وكان البهلوّي. العصر             في
العاَمین وبین الحكم. أجهزة داخَل الحّساسة المناصَب ویتوّلون واالجتماعّیة،           االقتصادّیة
كذلك وشغلوا المجلس، ونّواب الوزراُء منهم كان و1398هـ و1978م/1359 1941          
(أشرف الحكومّیة والصناعات للحكم، التابعة السیاسّیة األحزاب في الرئیسّیة           المناصب
واالبتعاد التخّلي في للحكم العاّم االتجاه یتبّنون هؤالء كان .(104 ص عزیزي،              وبنو

 عن القیم وعن المؤّسسات الدینّیة والمحّلّیة.
أهل من الصاعدة العناصر إلى اإلقطاعّیین األعیان من السلطة           انتقال
أواسط من السیاسّیة للنخب المتغّیرة التركیبة في واضٌح والبیروقراطّیین           االختصاص
و 1925 العاَمین فبین المیالدّي؛ العشرین القرن من السابع العقد أواخر إلى الثالث              العقد
التوالي على المجلس لنّواب العاّم المجموع من ٪80 -70 كان 1380هـ             1961م/1343-
13 -9) االختصاص وأصحاب ،(٪30) والبیروقراطّیین ،(٪40 -30) اإلقطاعّیین          من
-1975) البهلوّي العصر في للمجلس األخیرة الدورة في النّواب ¾ كان حین في ،(٪              
والبیروقراطّیین االختصاص، أصحاب من تكنوقراط تقریًبا 1398هـ)،         1978م/1394-
النخب أوساط في الدراسات، توضُح كما أیًضا التعلیم مستوى كان العمل.             وأرباب
نسبیا. مرتفًعا المیالدّي العشرین القرن من والسبعینات السّتینات في الجدیدة            السیاسّیة
المجلس، نّواب من ٪70 من وأكثر الحكومّیة المؤّسسات مدراء من ٪90             فحوالى

 وجمیع الوزراء تقریًبا، كانوا یحملون شهادة علیا (م. ن، ص 104- 105).
التحدیثّیة برامجه بتنفیذ كّلفها قد الشاه كان التي البیروقراطّیة النخب            تعّرضت
الوزراء محلَّ وحّل یوم؛ بعد یوًما المتعاظم الحكم الستبداد مباشرًة            التغریبّیة،
معظمهم في یفتقدون وطّیعون، ضعفاء أشخاص الحّر الفكر ذوي والمدراء            والشخصّیات
موقٌع لهم یكن لم ذلك عن فضًال المستقّلة. القرارات اّتخاذ عن وعاجزون              للتجربة،
الجوانب من كثیر عن غرباَء وكانوا للشعب، السیاسّیة الثقافَة ویجهلون قوّي،             سیاسّي

 الثقافّیة األخرى للمجتمع (م. ن، ص 107).
العّمال طبقة المرحلة، هذه في السریع النمّو أصابها التي األخرى الفئات             من
عدُد زاد و1365هـ، و1956م/1359 1941 العاَمین بین الواقعة المّدة ففي            الصناعّیین؛
وعشرین خمسة بعد ألًفا. 70 إلى ألًفا 40 من الكبرى الصناعّیة المؤّسسات في               العّمال
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الصناعّیة المؤّسسات في العّمال أعداَد التصنیع باّتجاه المتسّرعة الخطوة رفعت            عاًما،
من مالیین 6,8 حوالى كان .(115 ص ن، (م. عامٍل ألَف 400 إلى ألًفا 70 من                  الكبرى
في یعملون 1976م/1396هـ، العام في مالیین 10,6 تبلغ التي العاملة القوى             مجموع
العاملة القوى ربع حوالى أي بینهم، من ملیون 2,5 من وأكثر الزراعّیة، غیر               القطاعات
في مرّده الصناعّیین العّمال طبقة م تضخُّ الصناعّیة. القطاعات مختِلف في            یشتغلون
وتزاید الشاه، اعتمدها التي االقتصادّیة والتنمیة التحدیث خّطة إلى األولى            الدرجة

 مداخیل النفط، وبرامج الصناعات الثقیلة (هالیدي، ص 173- 175).
وتأمینات االجتماعّیة، المكانة في متساوین العّمالّیة الطبقة أفراد جمیع یكن            لم
كانوا الذین الصناعّیین، العّمال من فریٌق الهرم قّمة في تربَّع األجر؛ ومعّدل              العمل،
خمسة تقریًبا ویتقاَضون 1976م/1396هـ، العام في العاملة القوى ثلث حوالى            یشكِّلون
المؤّسسات في یعملون هؤالء كان الصناعّیین. العّمال ألكثرّیة األجر متوّسط            أضعاف
من الباقیان الثلثان العاملة"؛ القوى "أرستقراطّیة الواقع في وُیعّدون الكبرى،            الصناعّیة
قطاع في ویعملون جزئیا أو كلِّیا المهارة یفتقدون الذین العّمال تضّم التي العاملة               القوى
مراتب من الدنیا المرتبة في المدینّیة. والخدمات الصغیرة والصناعات والمناجم            البناء
األجر، المتدّني والخدماتّي، الرسمّي غیر بالقطاع تسمیته على اصُطلح ما العاملة،             القوى
األحیاء في یعیشون الوفاض، خالي فقیر، عامل ملیون نصف حوالى یضّم             الذي
الدخل ذوي واألریاف القرى من المهاجرین جانب إلى المدن، وحواشي            المنكوبة،

 المتدّني جدا (أشرف وبنو عزیزي، ص 115).
للمراقبة، العّمالّیة الطبقة االقتصادّیة، برامجه تنفیذ تسریع بموازاة الشاه           أخضَع
كما العمل. وزارة بإشراف العّمالّیة االّتحادات بتشكیل 1964م/1383هـ العام منذ            وسمح
العّمالّیة المنّظمة باسم سة مؤس االّتحادات، تلك على سیطرته إلحكام الحكم،            شكَّل
نشاطهم المعارضون تابَع نفسه الوقت في عباءِتها. تحت االتحادات لتضَع            اإلیرانّیة،
عّمالیا إضراًبا 140 بین من المثال، سبیل فعلى العّمالّیة؛ المراكز في للحكم              المناهض
المؤّسسات في ٪83 كان 1397هـ، 1977م/1389- العام حّتى 1970 العام            من
كان اإلضرابات هذه من و٪70 المائة. فیها العّمال عدد یفوق التي الكبرى              الصناعّیة
ظاهرُة أقصت .(116 ص ن، (م. مطالَبهم نصفها من أكثر في العّمال رفع               سلمیا،
ظّلوا الذین واإلقطاعّیین المّالكین كبار الزراعّي اإلصالح عملّیة بعد سّیما ال             التحدیث،
السیاسات في فاعلة أدواًرا یؤّدون المیالدّي العشرین القرن من السّتینات أواخر             حّتى
في التقلیدّیة العالقاُت تالًیا فالتغت السابقَتین، وفاعلّیتهم مكانتهم عن والمحّلّیة،            الوطنّیة
في جذرّي تغییر إلى التقلیدّیة االقطاعّیة الطبقة انهیاُر أّدى .(103 ص ن، (م.               القرى
والسیاسّي المالّي الحكومة ودعم التصنیع عملّیة عن الواقع في نتج فقد االجتماعّیة.              الُبنى
دوَر ملغًیا الصناعّیة، المالّیة والنخب الرسامیل أصحاب لدور تضّخم الصناعة،            لتحدیث

 كبار اإلقطاعّیین.
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الثاني. البهلوّي عصر في واجتماعّیة اقتصادّیة مشاكَل أیًضا وأهله البازار            واجه
استقطاَبهم یحاول الشاه كان المیالدّي العشرین القرن من الخمسینات أواخر            فحّتى
بالفشل، ُمنیت أن بعد سیاسَته، غیَّر تالها، وما السّتینات أوائل منذ لكن              وتطویعهم،
التضییق وبلغ رستاخیز، حزب تشكیل بعد تضاعفت شدیدة، ضغوًطا علیهم            ومارس
الحكومة وإصرار التحدیث، سیاسات أّدت فقد إیران. تاریخ في له مثیَل ال حدا               علیهم
البازارّیین إقصاء إلى التجارة، قوانین تغییر ضمنها ومن المختلفة، جوانبه على             الشدید
وقرار الكبرى، العاّمة المتاجر سالسل إنشاء االقتصادّي. القطاع هامش على            وجعلهم
على شواهد كّلها حكومّیة، عاّمة توزیع مسارب طرق وإیجاد طهران، بازار بهدم              البلدّیة
518 ص (أبراهامیان، وإضعافه للبازار التقلیدّي الدور تقلیص في للحكم العاّمة            السیاسة
البازار بین التقلیدّیة العالقة وضعت أیًضا، االجتماعّیة الناحیة من .(546 -545 ،            
إصراُر جعل فقد للحكم؛ المعارضة الجبهة صفوف في عملیا أهَله الدینّیة             والمؤّسسات
واإلجراءات الحركات ومعارضة الدینّیة، المظاهر على المحافظة على          البازارّیین
الحاصلة المتغّیرات فیها تؤّثر لم ة، متراص كتلًة االجتماعّیة الفئة هذه من للحكم،              الثقافّیة
الثقافة لنشر مركًزا كدأبه البازار وظّل أثر، أدنى للدولة االجتماعّیة اإلجراءات             من
فعلى الحكومّیة. السلطة مراكز عن مستقّلة ذاتّیة بصورة یعمل وكان وترویجها،             الدینّیة
وتقویم متناسقة بالكامل، دینّیة صبغة ذاَت للبازار الرسمّیة العطُل كانت المثال             سبیل
الشواهد ومن الیوم. حّتى به معموًال التقلیُد هذا یزال وال العلمّیة، الحوزة في               العطل
المظاهراُت وتهدیداته، وبیاناته الشاه إعالم مواجهة في الرأي استقاللّیة على            الواضحة
التي األحداُث بینها من الحاسمة، المراحل في جرت التي شاكَلها وما             واإلضرابات
اعتراًضا جرت التي وتلك الحكومة، رئاسَة مصّدق محّمد الدكتور توّلي عن             أسفرت
واالستفتاُء واألقالیم، الوالیات أمانات تشكیَل رافقت التي والحوادُث حكومته، إسقاط            على
 على الثورة البیضاء، وحادثُة الخامس من حزیران- یونیو (أیًضا← البازار*، القسم 7).
من األخیرة السنوات في نواٍح عّدة من كبیر لمأزٍق الدینّیة المؤّسسة             تعّرضت
وبعد األولى، خطواتها تخطو كانت التي العلمّیة، قّم حوزة وبالتحدید األّول البهلوّي              حكم
لخطر تعّرضت (1936م/1354هـ)، الَیزدّي الحائرّي الكریم عبد اهللا آیة ِسها مؤسِّ            وفاة
التي الخمینّي اإلمام رسالة ←) رضاشاه وفاة بعد جدید من الفرصُة واتتها ثّم               التشرذم،
والظروف األوضاع ظّل في الفرصة اغتنام إلى الحین ذلك في العلماء فیها              دعا
أمن رجال أذى من الدین علماُء ارتاَح .(26 -24 ص ،1 مج النور ، صحیفة                المستجّدة؛
واستعادوا الرسمّي، الدینّي ِزّیهم إلى بالنسبة عانوها التي الصعوبات وتجاوزوا            الدولة،
على واإلشراف القضاء، أي للحكومة، تابعَتین وأصبحتا منهم، انُتزعتا اللَتین تین            المهمَّ
الحضور كان واإلرشادّي. الوعظّي نشاَطهم ذلك عن فضًال استعادوا كما            األوقاف،
ظّل في وضروریا ا ُملح أمًرا الثاني البهلوّي عصر أوائل في الدین لعلماء              االجتماعّي
لفَّها، لفَّ ومن الشیوعّیة الحركات تبثُّها كانت التي للدین، المعادیة الشاملة             الدعایات

 وكذلك نشاط الفرقة الضاّلة [المقصود فدائّیو خلق].
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تبریز، (مشهد، الكبرى المدن بعض وحوزات قّم حوزُة استانفت األحوال كّل             في
قّم، في مضاَعفة. جهوًدا باذلًة واإلفتائّیة، والتربوّیة التعلیمّیة أنشطَتها إصفهان)            طهران،
الحوزة ُبنیة تدعیم إلى الحائرّي اهللا آیة مكان حّلوا الذین الثالثة التقلید مراجُع               انصرف
اآلغا الحاّج اهللا آیة مجيُء َل وعجَّ وصبر، نظر وُبعد بثبات الدینّیة العلوم طلبة               ومساعدة
كان البروجردّي اهللا فآیُة الحوزة. هذه تطویر مسیرَة المدینة هذه إلى البروجردّي              حسین
من جاء إیران، من الغربّیة النواحي في المعنوّي والنفوذ المكانة ذوي التقلید مراجع               من
وعلمائها، قّم فضالء دعوة على بناًء 1944م/1363هـ، سنة قّم إلى            بروجرد
ونظًرا السیاق؛ هذا في تأثیًرا األكثر كان الذي الخمینّي اإلمام رأسهم وعلى              وإصرارهم،
التقلید مراجع وفاة وبعد الحوزة، رئاسُة إلیه انتقلت الممتازة، العلمّیة ومكانته نفوذه              إلى
هذه كانت (1947م/1366هـ). المطلقة الشیعّیة المرجعّیة إلیه انتقلت النجف، في            الكبار
األخیرة المرحلة في الرفیعة، المنزلة بهذه قّم فیها تحظى التي األولى المّرة              هي
ما وهذا 1284هـ). سنة المتوّفى األنصارّي مرتضى الشیخ عهد (منذ الشیعّیة             للمرجعّیة
مواجهة في الدین علماء مكانُة تعّززت القّوة، هذه ظّل وفي واحترامها، قّم ة قوَّ دینیا ز                عزَّ
اهللا آیَة أّن حّتى فاعلّیتهم. نطاُق واتسع الحاكمة، والسلطات الدولة، أمن             عناصر
فیها، الشیعة شؤون إلدارة وأمیركا األوروبّیة الدول إلى عنه وكالَء أوفَد             البروجردّي
الدین، رجال من عدٌد انخرَط اإلسالمّیة. المذاهب بین التقریب مشروع طرح الذي              وهو
الدراسة لمتابعة والجامعّیین، الدارسین صفوف إلى االجتماعّیة، بالمتطّلبات منهم           التزاًما
ومحّمد الطالقانّي*، محمود السّید المجموعة هذه أعالم (من واإلرشاد والوعظ            والتدریس
ومحّمد مفتح*، ومحّمد الجعفرّي*، تقي ومحّمد المطّهرّي*، ومرتضى شریعتي*،           تقي
بالّلغة الجدیدة، لألجیال الدینّیة الكتب تألیف كذلك شاع باهنر*)؛ جواد ومحّمد             بهشتي*،
صدرت لإلسالم؛ المناهضة الدعایات مواجهة في الدینّیة المعتقدات عن للّدفاع            المناسبة،
اسالم مكتب الشهرّیة النشرة بینها (من دینّیة وإرشادّیة علمّیة نشرات عّدة             أیًضا
جهود بفضل وُأنشئت التشّیع]، [مدرسة تشّیع مكتب وفصلّیة اإلسالمّیة]،           [المدرسة
←) والثانوّیة االبتدائّیة المدارس سّیما ال جدیدة، سات مؤسٌّ الدین علماء            بعض
كان أخرى ناحیة من اإلسالمّیة*). العلوم مجمع حسین؛ اآلغا الحاّج            البروجردّي*،
نفوذه إلى نظًرا البروجردّي اهللا آیة إلى وقلق بریبٍة ینظرون حكمه وأركاُن              الشاه

 المعنوّي، ویتصّرفون حیاله بحذٍر واحترام.
العام من أبریل نیسان- في البروجردّي اهللا آیة وفاة بعد العلمّیة قّم حوزُة               ظّلت
مراجع من عدٌد وتصّدى الشیعّیة، المرجعّیة مواقع أرفع أحَد تحتّل            1961م/1380هـ،
حوزاِت یدیرون ُنَظرائهم من عدٌد وكان الدینّیة، شؤونها إلدارة الثقیل الوزن من              التقلید
اهللا آیة وفاة بعد حاولوا وأعواَنه الشاه أّن ُیقال وإصفهان. وتبریز ومشهد              طهران

 البروجردّي، أن ُیضعفوا حوزَة قّم لكّن جهوَدهم باءت بالفشل.
صفوف في واالنخراط العلمّیة الحوزة في بالدراسة الشباب لدى الرغبُة            تنامت
العام في العلمّیة قّم حوزة في الدینّیة العلوم طلبة عدُد كان المثال سبیل فعلى الدین،                 علماء
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7000 عددهم أصبح 1975م/1394هـ العام وفي ،800 من أقّل           1941م/1359هـ
توّجهاتها عن فضًال الدین علماء فئُة كانت عامٍّ بشكٍل .(111 ص عزیزي، وبنو               (أشرف
حیث من أحیاًنا، األسالیب في واختالف التأرجح، من بحاالت مّرت التي             السیاسّیة
ومستقّلة، متماسكة جماعّیة بصورٍة تعمُل البهلوّي العصر في الدینّیة اإلرشادّیة-            فاعلیَُّتها
عالقتها وصلت المقالة)، تتّمة ←) الثقافّي المجال في للدین المناهض الحكم نهج              وبسب
كان العالقِة من األدنى الحدِّ هذا على اإلبقاُء المستویات؛ أدنى إلى الحاكمة              باألجهزة
المخالفة اإلجراءات بعض دون والحؤول الدینّیة، المجتمع مصالح على المحافظة            هدُفه
الحكُم ابتعد حین الواهیة العالقة هذه ُقطعت لذلك الحاكمة، السلطات تّتخذها التي              للدین

 عن المعالم الدینّیة، وتحدیًدا بعد العام 1963م/1382هـ.
أنظمتها على محافظتها من غم الرَّ على المرحلة، هذه في الدینّیة المؤّسسة             قامت
التعلیمّیة والمناهج األسالیب بعض واستخدمت داخلّیة، بإصالحاٍت وهیكلّیتها،          التعلیمّیة
مالئمة وإدارة جدید بتنظیٍم علمّیة مدارَس عدُّة ُأّسست التوّجه، هذا من وانطالًقا              الحدیثة.
المعاصرة، والقضایا العلوم على المدارس هذه في واالهتمام التركیُز وتّم            للعصر.
وأسالیب العصرّیة، والعلوم الجدیدة الفلسفّیة بالمباحث الطلبة تعریف على           واإلصرار
من الفت عدد تواجد اإلصالحّیة، اإلجراءات هذه نتیجة من كان اآلراء. وتبادل              الَعرض
لذلك وكان األخرى، والمؤّسسات والمدارس المساجد في األفاضل الشباب الدین            علماء

 تأثیٌر بالغ في توّجهات الجیل الجدید الدینّیة.
الدینّیة، بالمؤّسسة وتالًیا بالدین له انفصاَم ال الذي الوثیق الشعب ارتباُط             غیَّر
ازدیاد فمع المجتمع. في البنیوّیة للتحّوالت نتیجًة الدین لعلماء االجتماعّي الحضور             شكَل
الصغیرة، والمدن القرى من مهاجرین معظمهم في كانوا الذین المدن، سّكان             عدد
علماُء وشرع الكبرى، المدن في الصرف الدینّیة والتنظیمات المساجد عدد            تضاعَف
من كانا المتجّذر، الثقافّي واالرتباُط الحضوُر، هذا المراكز. هذه في ینشطون             الدین
في بما له، تابعًة الجدیدة المدینّیة الطبقة لجعل الحكم مساعي أحبطت التي العوامل               ضمن
في دوٌر یبدو ما على لهم یكن لم الذین الدین علماء أّما وغیرهم. والتقنّیون العّمال                 ذلك
في وعدٌد والتعلیم، التربیة مجال في فقط منهم قلیٌل عدٌد وانخرط الرسمّیة،              المناصب
وكان المختلفة، بالفئات عالقتهم على التقلیدّیة هیكلّیتهم خالل من حافظوا فقد             الجامعات،
والمناهض الّالدینّي، الفكر ومواجهة الناس، لدى الدینّیة المیول تنمیة في فاعٌل أثٌر              لذلك
الّالدینّیة؛ الحركات خالل من أو للحكم، الرسمّیة غیر اإلجراءات خالل من إْن              للدین،
القرن من السبعینات في المعنوّي ونفوُذهم الدین علماء بعض تواجُد ترك ذلك عن               فضًال
على الدینّیة، الدراسّیة الكتب وتألیف والبرامج المناهج وضع في المیالدّي،            العشرین
نضیَف أن یجب اإلسالمّي. الدینّي بالفكر الشاّب الجیل تعریف في تأثیًرا واسع،              نطاٍق
الطّالب أعداد وتالًیا العالي، التعلیم مؤّسسات على طرأت التي الزیادة بموازاة أّنه              أیًضا
الدینیَّین والتثقیف لإلرشاد جدیدة مراكُز تأّسست العلیا، الدراسات وطّالب           الجامعّیین
فیها روعیت وثقافّیة، علمّیة برامج اعتمدت والجامعّیین، الدین علماء من عدٍد             بجهود
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الحقائق نشر ومركز اإلرشاد، حسینّیة المثال: سبیل (على المخاَطبین           مستویاُت
المبادرات هذه وراء من لُة المحصِّ كانت الجواد). ومسجد الهدایة، ومسجد            اإلسالمّیة،
جدیدة طبقة ونشوء وتغذیتها، والجامعّیین، الطّالب لدى الدینّیة الروح إحیاَء            واإلجراءات
وعلي بازركان* مهدي أعالمها أبرز من كان التي الدینّیین، المتنّورین طبقة             هي
األنشطُة بموازاته نمت العالي، التعلیم مؤّسسات عدد زاَد كّلما وهكذا            شریعتي.
الطّالبّیة والتنظیمات الجمعّیات إطار في الجامعّیة المؤّسسات في الدینّیة           والمنّظمات

 اإلسالمّیة (لمزیٍد من التفصیل← الحوزة العلمّیة*؛ الجامعة*).
كّلیا: متضادَّین عنصَرین من یتأّلف الثقافّي الشاه برنامج كان الثقافّیة:            السیاسة
العصور في تضخیمها ومحاولة القدیمة، اإلیرانّیة الثقافة إحیاء على العمل ناحیة،             من
المحضة"، اإلیرانّیة الثقافة أجزاء "أجمل كـ وتعریفها الدیار، هذه تاریخ من             الغابرة
ناحیة ومن 236)؛ ص (ستاري، القدیمة" الذات إلى "العودة إیدیولوجّیة ترویج             وكذلك
ففي الغربّیة. الثقافّیة والظواهر المظاهر إشاعة على األمر ألولي الشدیُد التهافُت             أخرى
اإلمبراطورّیة] المَلكّیة [أي "الشاهنشاهّیة" كانت ومستشاریه حكمه وأركان الشاه           زعم
رمز و"اإلمبراطورّیة ،(707 ص ،2 مج (َعَلم، البالد لهذه األساسّیة الركائز             إحدى
ولم الغربّیة، الحضارة بمظاهر مختلطٌة لدیهم وهي .(105 ص (حدیدي،            اإلیرانّیین"
هذا .(5 ص ندوشن، (إسالمي اإلیرانّي" الشعب وبین بینها صلَة "ال ثقافة سوى               ُتنتج
االجتماعّیة الظروف إلى نظًرا الثاني، البهلوّي حكم من األّول العقد في باهًتا كان               التوّجه
اعتمدها التي المتطّرفة التفریس سیاسة من السلبّي الجماهیر وموقف           والسیاسّیة،
إجراءاُت المجتمع على ُفرضت 1953م/1372هـ، العام انقالِب بعد لكْن           رضاشاه،
الغابرة، االستبدادّیة اإلیرانّیة الثقافة من رموز جانب إلى للحكومة المتغّرب            التحدیث
ن). ص. ن، (م. إیرانیَّتین" غیر وثقافٍة بروحیٍّة سنٍة 25 خالل ُتدار إیران               و"كانت
التي اإلیرانّي- المجتمع ثقافة مواجهة في وعملیا نظریا الحكم ُ أهل وقف آخر،               بتعبیٍر
بین "الغربة ووصلت اّتجاهاتها- بین من واألشمل األبرز العنصَر فیها الدیُن             یشكِّل

 الجهاز الحاكم والشعب" إلى المدى األقصى (م. ن، ص. ن).
على معَلنة غیر حرًبا اإلسالم على السابقة والمعتقدات التقالید على اإللحاُح             كان
كان كما اإلیرانّیین؛ لثقافة وتجاهًال اإلیرانّي، المجتمع في المتجذِّرة اإلسالمّیة            الثقافة
األفالم كترویج والتفّلت، االبتذال مظاهر وإشاعة وُمُثِلها، الغربّیة الثقافة عناصِر            تبّني
على والدعم) التشجیع (وأحیاًنا والموافقة وتناولها، الكحول بیع وحّرّیة األخالقّیة،            غیر
للشعب واألخالقّیة الدینّیة والتربیة للتعالیم مناقًضا وغیرها، الفاحشة مراكز           وجود

 اإلیرانّي. كان هذان األمران یشكِّالن األساَس لسیاسة الشاه الثقافّیة.
من الخامس حادثة أعقاب وفي المیالدّي، العشرین القرن من السّتینات بدایة             منذ
المرجعّیة مواجهة في علًنا البهلوّي الحكُم وقف 1961م/1380هـ، یونیو           حزیران-
للحكم الثقافّیة األنشطة نطاُق اّتسع التاریخ ذلك ومنذ المتدّینین، وعموم الدین             وعلماء
إقامُة السیاسة هذه شواهد ومن واشتّد. الشاهنشاهّیة، المَلكّیة للثقافة والترویج            إعالمیا،
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لحكم والعشرین الخامسة بالذكرى (االحتفال المختلفة المناسبات في واألعیاد           االحتفاالت
التتویج واحتفال 1386هـ، األولى 1966م/ُجمادى سبتمبر أیلول- في البهلوّي           محّمدرضا
للمملكة الخمسین بالعید واالحتفال 1387هـ، 1967م/شعبان نوفمبر الثاني- تشرین           في
الشاه حول المتمحورة األعیاد من ذلك وغیر 1976م/1396هـ، أبریل نیسان-            في
بمناسبة ُأقیمت التي االحتفاالت في األْوج إلى السیاسة هذه وصلت وقد             والشاهنشاهّیة،
المثمرة غیر والمساعي الجهوُد ُبذلت لقد إیران. في المَلكّي الحكم على سنة 2500               مرور
وعظمتها إیران مجد وإلحیاء الدارسین، اهتمام مركَز الشاهنشاهّیة المؤّسسات           لتصبَح
من قرًنا عشر أربعة متجاهًال القدیمة- إیران نحو األنظار توجیه في الشاه خطا               الغابرة.
على المحافُظ بأّنه نفسه وصِف حدِّ إلى به وصلت خطواٍت اإلسالمّیة- وثقافتها              تاریخها
غم الرَّ على 8412)؛ ص ،9 مج 1976م/1396هـ، البهلوّي، (محّمدرضا قورش            إرث
القوى تجاه والضعف االضطراب من بارز بشكٍل وسلوكه طبیعته في یبدو كان              مّما
األخالقّیة الحرمات انتهاُك كان الغربّیة. الثقافة بمظاهر واالنبهار العظمى،           األجنبّیة
والفنون الثقافة وزارُة كانت الذي الغربّي- الثقافّي النتاج ترویج خالل من             للمجتمع،
الفنّیة المعطیات بآخر اإلیرانّي الشعب "تعریف بذریعة وإخراجه- تنفیذه           تتوّلى
1977م/1397هـ، سنة شیراز في الفنون عید في ُعرض ما نمط على             العالمّیة"،
الحكم ادَّعاء أّن ویبّین والحكم، الشعب بین الهّوة وُیعمِّق اإلیرانّي، الجمهور من              مرفوًضا
على (لالّطالع اإلسالمّیة الثقافة عن للتخّلي وستار واٍه ادٌّعاء إیران، َعظمة ُیحیي              بأّنه
219 -178 ص ستاري، ← والفّنّیة الثقافّیة واألعیاد االحتفاالت لهذه المختلفة            الجوانب

.( 
المَلكّیة، واحتفاالته الطابع، الغربّیة التحدیثّیة خططه تنفیذ خالل من الشاه            قضى
االستبداد أجواء وإشاعة الثقافّیة، األجواء تسمیم على وعمَل الثقافّیة، الحیاة ذخائر             على
ُیمنُح یكن ولم یََّتها، حرِّ المطبوعاُت فُسلبت ،(695 ص (آشتیاني، الساحة هذه             في
1953م/ العام بعد الحكومّیة النشرات عدُد وصل الحكم. یرتئیه ما على بناًء إّال              االمتیاز
أكثر یحمل مطبوعة، 463 یقارب ما إلى 1977م/1397هـ العام نهایة وحّتى             1372هـ،
واالقتصادّیة، السیاسّیة المباحَث معظُمها ویتجّنب المرحلة، تلك عناوین منها ٪63            من
22 ص برزین، (مسعود واالجتماعّیة اإلخبارّیة الجوانب بعَض منها قلیل عدٌد            ویتناول
العاَمین بین سّیما ال والصحف، الكتب على بشدٍّة المرحلة تلك طیلَة الرقابُة ُطّبقت .(              
1970 العام حّتى ظّل الذي المسّجلة الكتب وإصداُر 1398هـ، و1978م/1382- 1963          
كان الذي الكتب عدد أّن بحیث التنازلّي، مساره العام هذا في بدأ یا، كمِّ ینمو                م/1389هـ
1974 العام من سنوًیا كتاب ألفي إلى انخفَض 1970م/1389هـ، العام في كتاًبا 4215             
المنشورة الكتب عدد من حّتى أقلَّ العدُد هذا كان 1398هـ. 1978م/1393- العام              حّتى
كانت .(151 -132 ص ستاري، ← التفصیل من (لمزید 1966م/1385هـ العام             في
الكتاُب إلیها ُل ُیحوَّ نشرها، قبل الكتب على رقابّي مرجع اهّم هي المطبوعات              إدارُة
الجهة هو السافاك كان النشر وبعد الوطنّیة، المكتبة في تسجیل رقم إعطائه              بذریعة

لة بالعمل الرقابّي رسمیا (الخسروّي، ص 166- 170).  الوحیدة المخوَّ
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هو األمور، باقي من أكثر البهلوّي الحكم من العاّم االستیاء إلى أّدى الذي               األمُر
إلى تر لم اإلیرانّیین، من كبیرٌة فأعداٌد الشاهنشاهّي. التقویم إلى الهجرّي التقویم              تغییر
ثقافة في األساسّیة المعالم ألحد إلغاًء فّسرته وإّنما التقویم، لمبدأ نقٍل د مجرَّ التغییر               هذا
العام من األخیرة األّیام في الصحف في قرأوا حین لذلك اإلیرانّي. اإلسالمّي              المجتمع
من ابتداًء یستخدموا أن علیهم أّن العاّمة، اإلعالم وسائل في وسمعوا             1975م/1394هـ،
لم الشمسّي، الهجرّي التاریخ من بدًال الشاهنشاهّي التاریخ [1976م] ش 1355هـ.             العام
حّتى وكانوا إلقراره، اسُتخدمت التي المختلفة اإلجراءات من غم الرَّ على األمَر،             یتقّبلوا
نون ُیدوِّ ما غالًبا الشاهنشاهّي، التاریخ كتابة من فیها مفرَّ ال التي الرسمّیة المعامالت               في
بتنفیذه یفّكر كان أّنه علًما الشاَه- اإلجراُء هذا ُیِفد لم الشمسّي. الهجرّي- التاریَخ               بجانبه
(التاریخ األجنبّي التاریخ بإلغاء نصحوه قد مستشاریه بعُض وكان بعید، أمٍد             من
أركاَن قّوضت التي العوامل إلى جدیًدا عامًال أضاف أّنه النتیجة وكانت             الهجرّي)-
كان الشعبّیة، االنتفاضة بوادر أولى بدأت حین حكمه، من األخیرة السنة وفي              عرشه،
←) األولى حالته إلى التقویم إعادة ارتكبها، التي األخطاء لتعویض قاربه ما              أّول
 اّطالعات ، العدد 15696، 27 آب- أغسطس 1978م/  24 رمضان 1398 هـ، ص 4).

جامعه بر درآمدي انقالب: دو بین ایران آبراهامیان، یرواند والمراجع :            المصادر
إیران في السیاسّي االجتماع علم إلى مدخل ثورَتین: بین [إیران معاصر ایران              شناسى
الیي، ولي فّتاحي إبراهیم ومحّمد محّمدي غل أحمد بالفارسّیة ترجمه            المعاصرة]،
تاریخ من مراحل ثالثة في االجتماع "علم آشتیاني، علي 1998م]؛ ] 1377ش              طهران
البالد]، خارج [اإلیرانّیون كشور از خارج ایرانیان في المعاصرة" إیران في             التنویر
] 1373ش طهران غنجي، أكبر وتنظیم إعداد والتجدید]، [التقلید وتجدد سنت :2             مج
غیر بثقافة إیران إدارة :(3) إیران أصاب "ماذا ندوشن، إسالمي علي محّمد              1994م]؛
ینایر الثاني- كانون 29] 1357ش بهمن 9 ،15771 العدد اّطالعات ، صحیفة             إیرانّیة"،
البهلوّي"، العصر في االجتماعّیة الطبقات " عزیزي، بنو وعلي أشرف أحمد             1979]؛
] 1372ش (شتاء 2 العدد [االستراتیجیا]، راهبرد مجلة أفروغ، عماد بالفارسّیة            ترجمه
وپرورش آموزش وزارت هاى پیشرفت والتربیة، التعلیم وزارة إیران.           1993م])؛
التي السنوات في والتعلیم التربیة وزارة [تطّور ایران سفید انقالب از بعد              سالهاى
"البنیة برزین، سعید [1972م]؛ 1351ش [طهران] إیران]، في البیضاء الثورة            أعقبت
،8 السنة االقتصادّیة ، السیاسّیة اّطالعات مجّلة إیران" في والسّكانّیة الطبقّیة            السیاسّیة-
مسعود 1994م]؛ وتّموز-یولیو یونیو [حزیران- 1373ش وتیر (خرداد و10 9            العددان
إحصائي [فرز 1215ش -1357 ایران: مطبوعات آمارى وتحلیل تجزیه           برزین،
1978م]، العام حّتى 1837 العام من اإلیرانّیة: المطبوعات إلحصاءات           وتحلیلي
نیروهاى نقش سیاسى: شناسى جامعه بشیرّیة، حسین [1991م]؛ 1370ش           طهران
الحیاة في االجتماعّیة القوى دور السیاسّي: االجتماع [علم سیاسى زندگى در             اجتماعى
من سنة ستین تجربة إلى "نظرة بهنام، جمشید [1995م]؛ 1374ش طهران             السیاسّیة]،
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] 1373ش (شتاء 5 العدد [الحوار]، گفتگو مجّلة إیران"، في الجامعّي النظام             عمر
تاریخ مجّلة الماضوّیة" األفكار من وأنموذج الثاني "البهلوّي حدیدي، مختار            1994م])؛
[1998م])؛ 1377ش (ربیع 5 العدد ،2 السنة المعاصر]، إیران [تاریخ ایران             معاصر
في والتغییر البهلوّي [العصر ایران وتحوالت پهلوى عصر إ لٰ  هي، حكیم اهللا             نصرت
ایران وپرورش آموزش تحوالت بررسى خاقاني، عّباس تا.]؛ ال [طهران،            إیران]،
مع بالتعاون االجتماعّیة العلوم كّلّیة إعداد إیران]، في والتعلیم التربیة تطور             [دراسة
سانسور: الخسروّي، فریبرز منشور)؛ (غیر [1973م] 1352ش طهران،          جامعة
عصر في الكتب لرقابة تحلیل [الرقابة: دوم پهلوى دور هٔ در كتاب برسانسور              تحلیلى
ومؤّسس الثورة قائد الخمینّي، اهللا روح [1999م]؛ 1378ش طهران الثاني]،            البهلوّي
[1991م]؛ 1370ش طهران ،1 مج النور ، صحیفة اإلیرانّیة، اإلسالمّیة           الجمهورّیة
در وهنرى فرهنگى فعالیتهاى برخى به نگاهى فرهنگ: دولتى دربى ستادي،             جالل
الثقافّیة األنشطة بعض إلى نظرة للثقافة: رسمّیة [بّوابة پیشین نظام سالهاى             بازپسین
أمیر [2000م]؛ 1379ش طهران الماضي]، النظام من األخیرة السنوات في            والفنّیة
الشاه: مع [حواري علم اسداهللا امیر محرمانه خاطرات شاه: با من گفتگوى َعَلم، اهللا                أسد
طرح نشر دار في الترجمة فریق بالفارسّیة ترجمه َعَلم]، أسداهللا ألمیر السّرّیة              المذّكرات
جتماعى تحوالت تاریخ شكننده: مقاومت فوران ، جان [1992م]؛ 1371ش طهران            نو،
المهزومة: [المقاومة انقالب تا شمسى 879 با مطابق میالدى 1500 سال از              ایران
حّتى شمسي 879 للعام الموافق 1500م العام من إیران في االجتماعّي التحّول              تاریخ
علي محّمد [1998م]؛ 1377ش طهران تدّین، أحمد بالفارسّیة ترجمه           الثورة]،
إیران [اقتصاد پهلوى سلسله پایان تا مشروطیت از ایران: سیاسى اقتصاد             كاتوزیان،
بالفارسّیة ترجمه البهلوّیة]، الساللة نهایة إلى الدستورّیة الحكومة من           السیاسّي:
الثورة تقویم مؤتمر [1993م]؛ 1372ش طهران عزیزي، وكامبیز نفیسي           محّمدرضا
ارزشیابى كنفرانس هشتمین رامسر)، [1975م]: 1354ش الثامن: (المؤتمر          التعلیمّیة
1975] 1354ش [طهران] التعلیمّیة]، الثورة لتقویم الثامن [المؤتمر آموزشى          انقالب
الشاه [قرارات شاهنشاه تاریخى فرمایشات المخلوع، إیران شاه البهلوّي، محّمدرضا            م]؛
مجموع  هٔ نفسه، [1964م]؛ 1343ش طهران صفي، میرزا عبداهللا جمع           التاریخّیة]،
محمدرضاشاه همایون اعلیحضرت بیانات و... ها مصاحبه پیامها، نطقها،           تألیفات،
المبارك الجاللة صاحب مؤّلفات [مجموعة ایران شاهنشاه آریامهر          پهلوى
وبیاناته]، ومقابالته ورسائله، وتصریحاته، إیران، ملك اآلرّي البهلوّي          محّمدرضاشاه
پنجاه در عالى آموزش تحول مرزبان، رضا [1976م]؛ [?1355ش طهران ،4             مج
البهلوّیة]، المَلكّیة من الخمسین السنوات في العالي التعلیم [تطّور پهلوى شاهنشاهى             سال
التعلیم الزم جمعیت بینى پیش اإلیرانّي، اإلحصاء مركز [1976م]؛ 1355ش            طهران
في تعلیمهم المتوّجب المواطنین عدد حول [توّقعات 1370ش سال تا وروستا شهر              در
زادة، مشیر حمیرا [1975م]؛ 1354ش طهران 1991م]، العام حّتى والقرى            المدن
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را هبرد مجّلة إیران"، في البورجوازّیة نضج وعدم المَلكّي للحكم االستبدادّیة            "البنیة
  [االستراتیجیا] العدد 6 (ربیع 1374ش [1995م])؛

 .......أجنبي...........
 /فریق اإلسالم المعاصر/
 5) أفراد العائلة البهلوّیة

كانت صفّیة، األولى زوجته زوجات. أربع لرضاشاه كان رضاشاه.           زوجات
فاطمة أوالده أّول أمُّ وهي 1903م/1320هـ. العام في توّفیت وتاجماه، مریم أیًضا              ُتدعى
فاطمة تزّوجت 1916م/1334هـ العام في .(48 ص (نیازمند، السلطنة همدم            الملّقبة
ن، (م. رضاشاه سقوط بعد طّلقها الذي القوقاز، لواء في الضابط الطبیب آتاباي               هادي
(مسعود اإلسالمّیة الثورة انتصار بعد إیران السلطنة همدم غادرت .(51 -50 ،48              ص
لكّن صفّیة، من أیًضا كان لرضاشاه اآلخر االبن هود، إّن ُیقال .(169 ص               االنصارّي،

 المصادر لم تذكره (← رضاشاه، ص 608).
میرپنج المهاجرین، القوقازّیین الضّباط أحد ابنة الملوك، تاج الثانیة،           زوجُته
شمس، أمُّ وهي رفیعة؛ اجتماعّیة بمكانٍة رضاشاه لدى تحظى وكانت آیرملو،             تیمورخان
كانت عهده، وولّي الذكور أبنائه أّول أّم أّنها وبما وعلیرضا، وأشرف،             ومحّمدرضا،
تاج تتدّخل لم .(442 ص (شاهید، األّم بالملكة وُلّقبت نسائه، سائر من أرفع بمنزلٍة                تتمّتع
والدور ،(225 ص ،3 مج (بهزادي، رضاشاه نفي حین إلى السیاسة في              الملوك
وشاركت األولى الخطوة خطت أّنها المرحلة، تلك في به قامت الذي الوحید              االجتماعّي
قد سنوات بعّدة ذلك قبل كانت أّنها علًما ،(444 ص (شاهید، الحجاب خلع مراسم                في
سبتمبر أیلول- بعد لكْن، تقي). محّمد البافقي*، ←) الحجاب عن للتخّلي مساعیها              بدأت
وفاة بعد تزّوجت السیاسّیة. الشؤون في زوًرا لتدّخلها مصّدق نفاها            1941م/1359هـ،
1399 صفر 1979م/3 العام من الثاني كانون وفي صاحبدیواني، غالمحسین           رضاشاه
من 258؛ ،9 ص ،1 مج (البهلوّیون ، إیران غادرت اإلسالمّیة الثورة انتصار بعد               هـ،
وفاة من أشهٍر بعد الملوك تاج ماتت .(43 ص ،1 مج السقوط ، حّتى               الصعود
أفراد من أحًدا أّن ُیقال ابنها. وموت البهلوّیة الساللة سقوط تجهل وهي              محّمدرضا،

 العائلة، لم یتكّفل بنفقات دفنها (شوكراس، ص 66؛ مسعود األنصارّي، ص 168).
سلیماني، أمیر السلطنة مجد خان عیسى ابنة توران الملكة الثالثة رضاشاه             زوجة
یونیو حزیران- في غالمرضا ابنهما والدة ُبعید انفصال القاجارّي. الَبالط رجال             من
البهلوّیون ، ،27 ص بهبودي، 150؛ -149 ص سلیماني، (أمیر           1923م/شّوال1341هـ
لها خّصصه منزل في غالمرضا ابنها مع االنفصال بعد تعیش كانت .(12 ص ،1                مج
الثاني زوجها رضاشاه. وفاة بعد إّال مجددا الزواج لها ُیَتح لم الَبالط. بجوار               رضاشاه
الماسونّیة مرّوجي ومن البهلوّي المحفل ناشطي ومن ثریا، تاجًرا كان بور ملك اهللا               ذبیح
عشیَّة الخارج إلى توران الملكة فّرت .(35 ،28 ص ،3 مج رائین، ←) إیران                في

 انتصار الثورة اإلسالمّیة كسائر أهل الَبالط ( البهلوّیون ، مج 2، ص 9).
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أنجب دولتشاهي. الدولة مجّلل ابنة الملوك، عصمت الرابعة رضاشاه           زوجة
وحمیدرضا، ومحمودرضا، وأحمدرضا، عبدالرضا، هم: ذكور أربعَة منها          رضاشاه
تنُج ولم رضاشاه، لدى والمحظّیة المحبوبة، الجمیلة الزوجة كانت فاطمة. ُتدعى             وبنت
.(233 ،14 ص ،1 مج البهلوّیون ، 385؛ -384 ص (نیازمند، الملوك تاج أذى               من
عادت لكّنها الملوك، عصمت معه اصطحب موریس، جزیرة إلى رضاخان ُنفي             حین

 بعد مّدة وجیزة إلى إیران (نیازمند، ص 385).
أوالد أّول 1917م/1335هـ، العام في المولودة البهلوّي شمس رضاشاه .           أوالد
الَبالط، في الخصوصّیین المعّلمین أیدي على وترّبت درست الملوك. تاج من             رضاشاه
سّیدات "جمعّیة لـ الشرف رئیسة انُتخبت 1354هـ، صفر 1935م/9 مایو أّیار- 12              وفي
زیادة إلى تهدف الجمعّیة هذه كانت المعارف. وزارة بإشراف تأّسست التي             إیران"،
ص ،2 مج (البهلوّیون ، الحجاب خلع سبیل في أعضاؤها ونشط اإلیرانّیات، النساء              حرّیة
أّمها بصحبة شمس حضرت علنّي، سفور أّول في .(90 -89 ص بامداد، 96؛ -95              
ن، م. (شاهید، العلیا المعلمین دار تلمیذات تخّرج احتفال في حجاب، دون من               وأختها
نفي أثناء وفي ،(96 ص ،2 مج (البهلوّیون ، جم فریدون شمس تزّوجت ن).               ص.
في إیران إلى عودتها بعد موریس. في وأبیها زوجها مع وجیزة مدة عاشت               رضاشاه
موافقة دون من القاهرة في وتزّوجت رسمیا، جم عن انفصلت 1943م/1361هـ             العام
97 ص ،2 مج ن، (م. بهلبد مهرداد بعُد ما في تسّمى الذي باشیان، مین اهللا عّزت                  أخیها،
بعد إّال إیران إلى عودتهما على محّمدرضاشاه یوافق ولم منفیَّین، االثنان ظّل .(104 ،              
كانت لكّنها السیاسّیة، الشؤون في للتدّخل میٌل شمس لدى یكن لم أوالدهما. ثاني               والدة
هي وشمس وزوجته. محّمدرضا على السیطرة نطاق توسیع في أشرف أختها             تنافس
أّن كما .(58 -49 ص البختیارّي، (إسفندیاري لمحّمدرضا زوجًة ثرّیا اقترحت             التي
 مساعیها لتزویج محّمدرضا بأمیرٍة إیطالّیة باءت بالفشل ( البهلوّیون ، مج 2، ص 118).

1992م/ (َعَلم، الشاه إلى مسیًئا حدًثا المسیحّیة واعتناق لدینها شمس تغییُر            كان
كمبّشرة تنشُط كانت وإّنما الدین بتغییر تكتِف ولم الحاشیة). ،706 ص ،2 مج               1412هـ،
في مهر مدینة في صغیرة وكنیسة مسیحّیة، دینّیة مدرسة تأسیُس أنشطتها ومن              دینّیة،
(البهلوّیون ، وشهرآزاد وشهیار شهباز وأوالُدها زوُجها بها تأثًُّرا َر وتنصَّ كرج.            محافظة

 مج 2، ص 113- 114، 166).
مؤّسسات وعّدة الحمراء والشمس األسد جمعّیة رئاسَة تتوّلى شمُس           كانت
-1949) مصّدق الدكتور حكومة عهد في .(452 ص (شاهید، أخرى خیریٍّة             وجمعّیات
ص ن، (م. أمیركا في بهلبد زوجها بصحبة تعیش كانت 1372هـ)             1953م/1368-
استثماراٍت بتوظیف الحكومّیة اإلمكانات مستغلة قامت إیران إلى عودتها وبعد ،(118           
الثورة انتصار ُبعید إیراَن شمُس غادرت .(33 -32 ص (راجي، مربحة             اقتصادّیة
عمرها من والسبعین الثامنة في وهي توّفیت 1995م/1415هـ العام وفي            اإلسالمّیة،

 (البهلوّیون ، مج 2، ص 126- 127).
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أكتوبر األّول- تشرین 27 في ُولدت الملوك تاج من رضاشاه أوالد ثاني              أشرُف
21 ص البهلوّي، (أشرف رضا محّمد والدة من ساعات بعد 1338هـ، صفر             1919م/3
والحاشیة العائلة اهتماُم فیها كان ظروٍف في طفولَتها أمضت .(183 ص نیازمند،              ؛
للعهد ولیا رضاشاه تتویج احتفاالت في عنه ف ُعرِّ قد كان الذي التوأم، أخیها على                منصبا
الزرادشتّیین، مدرسة في شمس وأختها أشرف درست .(32 ،22 ص البهلوّي،             (أشرف
من عشرة السابعة في ُزوِّجت .(253 ص ،2 مج (البهلوّیون ، الفرنسّیة اللَّغة              وتعّلمت
وقد رضاشاه، لها استنسبه الذي الشیرازّي، الملك قوام ابن قوام علي من بالقّوة،               عمرها،
األخالقّي غیر سلوَكها البعُض وعدَّ ،(56 ص البهلوّي، (أشرف سلبیا تأثیًرا ذلك فیها               أثَّر
بعُد ما في شهرته اسَم جعل شهرام، ُیدعى صبیا الزواج ذلك أثمر الزیجة. تلك عن                 ناجًما
حین .(260 ص ،2 مج (البهلوّیون ، التجارّیة األمور في لوالدته تابًعا وكان نیا،               بهلوي
البهلوّي، (أشرف قوام عن االنفصال على موافقته نیل من أشرف تمّكنت رضاخان،              ُنفي
وجیزة مّدة بعد فهي حیاتها. من جدیدة مرحلًة أشرف بدأت االنفصال، هذا بعد .(71                ص
ضعُف لها أتاح .(114 -80 ص ن، م. ←) شفیق أحمد ُیدعى مصریا شابا                تزّوجت
أّن بحیث السیاسّي، المسرح على القوّي الحضور فرصَة البهلوّي محّمدرضا            شخصّیة
مهاّمها أولى .(112 ص ن، (م. السوداء" "النمرة لقب أعطتها األوروبّیة             الصحَف
جمهورّیة دعم عن وثنیه ستالین، للقاء السوفیاتّي االّتحاد إلى سفرها الخارجّیة             السیاسّیة
الشخصّیات عزل في تأثیرها لها كان .(125 -120 ص ن، (م. المستقّلة              أَذرَبیجان
ذلك وكان قوام، حكومة حّل في فاعل دوٌر لها وكان تنصیبهم. أو واإلدارّیة               السیاسّیة
من األمر لهذا األرضیَّة مّهدت وقد لمعارضیه. التصّدي في الشاه لقّوة عملّي مظهٍر               أوَّل
(م. قوام حكومة عن الثقَة تحجب كتلٍة لتنظیم المجلس، نّواب بعض مع محادثاتها               خالل
هیمنَة الوزراء، مجلس رئاسَة توّلیه لحظة منذ مصّدق الدكتور عارض .(130 ص              ن،
الشاه وافَق ینفیها. أن الشاه، إلى وطلب إیران، في السیاسّیة الساحة على أشرف               سلطِة
وهي تُكفَّ لم .(172 -171 ص ن، (م. سنوات ثالث لمّدة ونفاها مكَرًها، األمر هذا                 على
عن بینهما الخالُف وأسفر مصّدق. محاربتها في واستمّرت المعارضة، عن أوروبا             في
فیها یهاجمون مقاالٍت أوروبا في أشرف أصدقاء نشر الصحافة. في ظهر واسع              صراٍع
أسرار لكشف المالئم المناَخ وجدت اإلیرانّیة والصحف ،(294 ص (مّكي،            مصّدق
[النهضة]، شورش صحیفة األنموذج← سبیل (على البهلوّیة العائلة أفراد وسائر            أشرف
23 ،8 العدد 1370هـ، األولى ُجمادى 1951م/27 مارس آذار- 5 ،4 العدد ،1               السنة
1951م/7 یونیو 11حزیران- ،11 العدد 1370هـ، شعبان 1951م/17 مایو           أّیار-

 رمضان 1370هـ، السنة 2، العدد 42، 16- 8- 1952م/26 ذي القعدة 1371هـ).
بالنسبة الشاه لدى الظّن سوء وإثارُة مصّدق، ضّد الدائم أشرف تحریُض             أسفر
برئاسة الواحد الیوم حكومة وتشكیل مصّدق، استقالة عن أخرى، عوامَل جانب إلى              إلیه،
رجٍل وقفَة الشعب وقوف لكّن 1371هـ، شّوال 1952م/29 یولیو تّموز- 21 في              قوام
جدید من أشرف ُنفیت الشعبّیة االنتفاضة تال الذي الیوم وفي المخّطط، هذا أفشل               واحٍد
مقّدمات وبریطانیا أمیركا بمعاونة وحّضرت أشرف، تهدأ لم .(295 ص            (مّكي،
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198؛ -186 ص البهلوّي، (أشرف إیران تاریخ في األكبر العسكرّي السیاسّي-             االنقالب
ذي 1953م/9 أغسطس* آب- 19 انقالب أیًضا← 468؛ ص ِعْلم، 297؛ ص              مّكي،
معها وانتهت سنوات، ثالث استمّرت التي أشرف نفي مرحلُة انتهت 1372هـ).             الحّجة
آزادة. اسمها وبنًتا شهریار اسمه ابًنا الزواج هذا أثمر شفیق. أحمد مع المشتركة               الحیاة
الوزیر بوشهري جواد ابن شهري، بو مهدي أشرُف تزّوجت شفیق، عن انفصالها              بعد
َأَلموتي، 224؛ -172 ص البهلوّي، أشرف ←) البهلوّي رضا محّمد عهد في              والسناتور

 مج 16، ص 302).
حضور مرحلة 1372هـ، إلى 1359 من 1953م/ إلى 1941 من            السنوات
ة قوُّ زادت كّلما تتناقص سلطُتها كانت ذلك وبعد السیاسّیة. الساحة في القوّي              أشرف
المسرَح محّمدرضاشاه، زوجات ثالث القوّي، فرح صعود ذلك أسباب أحُد            الشاه.
تعتمد وكانت الشدیدة، والقسوة بالظلم تّتسم لمعارضیها أشرف مواجهُة كانت            السیاسّي.
الذي الصحافّي، الشیرازّي، لكریمبور معاقبتها ذلك، من منهم. للتخّلص العنیفة            األسالیب

 ُأحرق على نحٍو ُمفجع، بجرم معارضتها (رفیع زادة، ص 177).
ونائبة إیران، نساء جمعّیة رئیسَة كانت فقد عدیدة، مهامَّ رسمیا أشرف             توّلت
المّتحدة، األمم في إیران بعثة ورئیسة عالمیا، اُألّمّیة لمحاربة الوطنّیة اللَّجنة             رئیس
ورئیسة (1975م/1394هـ)، السنوّي العالمّي المرأة مؤتمر إقامة هیئة ورئیسة           وممّثلة
حقوق منّظمة ورئیسة نیویورك، في إیران ممّثلي ورئیسة المَلكّیة، الخدمات            جمعّیة
ة ضج الحافل، تاریخها إلى نظًرا األخیر، المنصب هذا في تعییُنها أثار وقد              اإلنسان،
213؛ ص زادة، رفیع 13؛ ص البهلوّي، (أشرف الدولّي المستوى على             واسعة
الشاه ألّن األخیرة، المناصب هذه ُأعطیت أشرف أّن ُیقال .(265 ص ،2 مج               البهلوّیون ،
كذلك أشرف تصّدت نشاطها. من والحّد ما، بطریقٍة البالد عن إبعادها في یرغب               كان
أوراق تجارة من علیها حصلت التي األرباَح أّن ذلك، من المربحة، التجارة من               ألنواٍع
تستغلُّ كانت دخلها. مصادر ضمن من كانت المختلفة، المحافل في والقمار             الیانصیب،
محفوظات في الموجودة الوثائق األنموذج← سبیل (على مداخیلها لمضاعفة           مكانتها
عن آ، 155-23-2 رقم الوثیقة ضمنها من المعاصرة، التاریخّیة الدراسات            مؤّسسة
أن إلیه، وّجهتها رسالٍة في حینه، في الوزراء رئیس آموزكار، إلى طلبت التي               أشرف
قراءتها؛ بعد الرسالة یتلَف أن وأمرْته الخاّصة، لمؤّسستها شهریا مبلًغا الحكومُة             تدفَع
ص ،2 مج 1992م/1412هـ، َعَلم، 343؛ ،279 -278 ص ،2 مج البهلوّیون ،              أیًضا←
عالمّیة، بفضیحة عدیدة مّرات المخّدرات بتهریب تقوم التي شركتها أخبار انتهت .(647            
(كوتشكیان طائلة مبالَغ بإنفاق األخبار، تلك نشر دون یحول مّرة كّل في الشاه               وكان
ناشَطین شهرام وابنها أشرف كانت .(41 ص ،10 مج َأَلموتي، 151؛ -150 ص               فرد،
[المقصود الجاسوسّیة وكر (وثائق القدیمة واآلثار العتیقة األشیاء تهریب في            أیًضا
العائلة أفراد أغنى ُعدَّت .(50 ص ،7 مج ،45 ص ،20 مج األمیركّیة]،               السفارة
موَدعة أموالها معظم وكانت الخاّصة، التجارّیة األعمال معظم في حّصة لها             البهلوّیة،
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نقطَة األخالقّي وضعها كان .(166 ص األنصارّي، (مسعود البالد خارج المصارف             في
ُتحسُب وكانت والرجال، المال إلى َنهمٌة أّنها بحّقها قیل شخصّیتها. في الرئیسّیة              الضعف
كانت الذین هذه. ضعفها نقطَة الكثیرون واستغّل العالم، في فساًدا األكثر النساء زمرة               في
أیًضا. الثروات ویصیبون مهّمة، وإدارّیة سیاسّیة ومناصَب أعماًال یتوّلون بهم،            ُتعجب
،1 مج (فردوست، العمر أرذل في وهي حّتى مشهورة األخالقّیة غیر عالقاتها              كانت

 ص 237- 238؛ أشرف البهلوّي، ص 208).
تحّركاتها وبدأت اإلسالمّیة، الثورة انتصار من أشهٍر قبل إیران أشرف            غادرت
(مسعود للَمَلكّیة المؤّیدة للمجموعات المالّي ودعمها اإلسالمّیة، للجمهورّیة          المناهضة
في شفیق شهریار ابُنها ُقتل 1979م/1399هـ العام في .(180 -178 ص             األنصارّي،
،15 مج َأَلموتي، 167؛ ص األنصارّي، مسعود 290؛ ص البهلوّي، (أشرف             باریس
مرآة ، في شخصّیات بعنوان كتاًبا 1980م/1400هـ العام في أشرف نشرت .(126             ص

  ویتضّمن مذّكراتها وآراءها حول إیران والثورة اإلسالمّیة.
الملوك، تاج من رضاخان أوالد وآخر لمحّمدرضا الشقیق األخ البهلوّي            علیرضا
وبعد إخوته، بصحبة سویسرا في مدة درس طهران. في 1922م/1340هـ العام في              ُولد
وكّلّیة نظام، ثانوّیة في دراسَته تابع 1936م/1354هـ العام في إیران إلى             عودته
علیرضا صحب رضاشاه نفي بعد 1941م/1359هـ. العام في دراسَته وأنهى            الضّباط،
في وعكف رضاشاه، وفاة حین إلى هنالك وظّل موریس، جزیرة إلى وإخوته              أباه
فرنسا. في العسكرّیة دراساته إتمام على ، 1366هـ 1947م/1363- -1944            السنوات
إخوته سائر بین من بأبیه أخالقیا واألشبه ومتعّسف، متهوٌّر شخٌص بأّنه علیرضا              ُوصف
.(491 ص ،2 مج البهلوّیون ، 105؛ ص ،1 مج فردوست، 262؛ ص ،2 مج                (َأَلموتي،
في إقامته أثناء في تزوَّج منزوًیا. رجًال الَبالط أهُل وُیعّده الَبالط، مراسَم یحّب ال                كان
،1 مج (فردوست، باتریك علي ُیدعى ابًنا زواجهما أثمر األصل، بولندّیة امرأًة              فرنسا

 ص 199- 200).
مرّشح أهّم ُیحسب كان رضا، لمحّمد الشقیق األخ كان علیرضا أّن إلى              نظًرا
وليَّ علیرضا یصبح ذكًرا، ولًدا ُینجب لم محمددرضا أّن طالما وقانونیا العهد.              لوالیة
اإلنجلیز استخدم رضاشاه، ُنفي حین تین: مرَّ للعهد ولیا علیرضا موضوُع ُطرح             عهده.
خروج قضّیة طرأت حین مصّدق، حكم مرحلة وفي محّمدرضاشاه، لتطویع الَحربَة             هذه
علیرضا شرع النفط تأمیم انتفاضة في .(494 ص ،2 مج (البهلوّیون، إیران من               الشاه
من لواٍء تشكیل خالل من مصّدق حكومة إسقاط ومحاولة الوطنّیة، االنتفاضة             بمحاربة
الّلواء هذا إلى ُنسب الحكومّیین. المسؤولین من وعدد والمتقاعدین العاملین            الضّباط
آب- 19 انقالب في فاعلة مساعدًة وساعد طوس. أفشار العقید قتل في              المشاركة
وتحریك زاهدي، الجیش قائد مع بالتعاون 1372هـ الحّجة ذي 1953م/9            أغسطس
،647 ص المستقبل ، طریق مصباح (الماضي، المدینة في الموّزعة الحربّیة            القّوات
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المذكور، االنقالب قبل الشاه فرار أثناء في .(497 ص ،2 مج البهلوّیون، 661؛ -658              
 دافع علیرضا عن أخیه، من خالل منصبه قائًدا سّریا للجیش (رفیع زادة، ص 179).

حین علیرضا ُقتل 1374هـ صفر 1954م/29 أكتوبر األّول- تشرین 26            في
طریقه في وهو مجهولة، ألسباٍب طهران، من بالقرب بالجبل الخاّصة طائرته             اصطدمت
خشیًة أخیه، مقتل في طولى یًدا للشاه أّن قیل الشاه، مولد بمناسبة االحتفال في                للمشاركة
عمالؤه فقام الجیش، أركان قادة أوساط في نفوذه من خوًفا أو للعهد، ووالیته خالفته                من
.(264 -263 ص ،2 مج (َأَلموتي، سقوطها إلى أّدى مّما الطائرة، في تخریبّي               بعمٍل
موت مسبَّب الشاه تعّد كانت البهلوّیة العائلة إّن (241 ص ،1 (مج فردوست               یقول

 علیرضا، وكان الشاه نفُسه یصمت حین یتّم التطّرق إلى هذا الموضوع.
العام في ُولد سلیماني، أمیر توران من رضاشاه، أوالد خامس البهلوّي             غالمرضا
من ثالثة بصحبة سافر ذلك وبعد طهران، في االبتدائّیة دراسته وانهى             1923م/1341هـ
وتابع 1936م/1354هـ، العام في إیران إلى عاد الدراسة. لمتابعة سویسرا إلى             إخوته
موت وبعد المنفى. إلى أباه صحَب 1941م/1359هـ، العام في نظام. ثانوّیة في              دراسَته
حیث أمیركا، إلى یسافَر أن فاضطّر إیران، إلى بالعودة لغالمرضا ُیسمح لم              رضاشاه،
كّلّیة دخَل عودته، على رضا محّمد وافق أن بعد المدارس، إحدى في دراسَته               تابع
وفاة بعد تسلَّم .(12 -11 ص ،2 مج (البهلوّیون ، عقید رتبة ناَل سنواٍت وبعد                الضّباط،
1959م/1373- -1954 السنوات وفي الفخرّیة، العهد ولّي مهاّم من عدًدا            علیرضا
وقادة السیاسّیین بعُض وسعى العهد، والیته شائعة األلسنة على انتشرت            1378هـ
رضا والدة بعد الموضوع هذا عن الستار ُأقفل إّنما عملیا، للعهد ولیا یجعلوه أن                الجیش،
ُعّد .(111 ص ،1 مج السقوط ، حّتى الصعود من 12؛ ص ،2 مج ن، (م.                 البهلوّي
الماسونّي للمحفل األعظم واألستاذ إیران، في الفاعلین األحرار البّنائین من            غالمرضا
االقتصادّیة، األعمال في البهلوّیة العائلة أعضاء كسائر اشتغَل .(8 ص            (الریجاني،
والكازینو، السكنّیة، المجّمعات وبناء والداخلّیة، األجنبّیة الشركات في          واالستثمارات
لنیل نفوذه، من تستفید األجنبّیة الشركات وكانت وغیرها، التجارّیة الشركات            وتأسیس
قبل ما إلى وظائفه أهّم .(21 -17 ص ،2 مج البهلوّیون ، ←) التجارّي               الترخیص
الفرسان، نادي رئاسُة األولمبّیة، اللجنة رئاسُة اإلسالمّیة، الثورة أثناء في البالد             مغادرته
العلیا، القیادة بأركان الخاّص للتفتیش العلیا والرئاسة للشاه؛ الخاّص العسكرّي            والمرافُق

  وعضوّیة مجلس نیابة المملكة ( من الصعود حّتى السقوط ، مج 1، ص 111).
عصمت من رضاشاه أوالد أّول 1924م/1342هـ العام في المولود           عبدالرضا
وبعد الدراسة، لمتابعة سویسرا إلى االبتدائّیة دراسته إنهاء بعد سافر دولتشاهي.             الملوك
وفي الثانوّیة نظام مدرسة في دراسته تابع 1936م/1354هـ، العام في إیران إلى              عودته
في للدراسة سافر والده، موت بعد موریس. جزیرة إلى أیًضا أباه صحب الضّباط.               كّلّیة
ص ،2 مج (البهلوّیون ، االقتصاد فرع في دراسته وأنهى أمیركا، في هارفرد              جامعة
وظیفة أيَّ الشاه إلیه یوِكل لم 1947م/1366هـ، العام في إیران إلى عودته بعد .(471              
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من ن؛ ص. ن، (م. للحكومة السباعّیة للخّطة الفخرّیة بالرئاسة فقط وكّلفه              مهّمة،
الفخرّي المنصب هذا من ُأقیل وجیزة، مّدة بعد ن). ص. ن، م. السقوط ، حّتى                الصعود
الصید شورى مجلس رئاسة سوى له رسمّیة سمَة ال طویلة، لسنین ذلك بعد وظّل                أیًضا،
1 مج السقوط ، إلى الصعود (من البّرّیة الحیوانات حیاة عن الدفاع ومسؤولّیة إیران،              في
واحدة مّرة سوى یتزّوج لم الذي البهلوّیة العائلة أعضاء من الوحید هو .(114 ص ،               
عائلة بأّنها ویصفها البهلوّیة، العائلة منتقدي من وكان ،(480 ص ،2 مج              (البهلوّیون ،

 فاسدة، ویعلن خجله من انتسابه إلیها ( من الصعود حّتى السقوط ، م. ن، ص. ن).
الَبالط، من دائًما راتًبا یتلّقى وكان الضخمة، أبیه ثروة من قسًما عبدالرضا              ورث
الَبالط، أهل الستقبال قصًرا بنى حیث وساري، مازندران في واسعة أراضي             ویملك
-487 ص ،2 مج (البهلوّیون ، خاّص مطار وفیه المرّفهة، الحیاة یلزم ما بكّل               مجهزا
األساسّیین المساهمین من كان ذلك، عن فضًال .(75 -74 ص األنصارّي، مسعود              488؛
لشركة المالَك وكان جاندیر، الزراعّیة الجّررات وشركة لأللمینیوم، نورد مصانع            في
غیر الصفقات في مشاركُته كانت .(488 ص ،2 مج (البهلوّیون ، اإلیرانّیة             الصید
من األرباح، الهائلة االّتفاقّیات لعقد األجنبّیة الشركات من األموال وتقاضي            القانونّیة،
غادر .(107 -106 ص النراقّي، ن؛ ص. ن، (م. االقتصادّیة أنشطته             متّممات
  عبدالرضا وعائلته إیران ُبعید انتصار الثورة اإلسالمّیة ( البهلوّیون ، مج 2، ص 489).

1925م/ العام في ُولد الملوك، عصمت من لرضاشاه الثاني االبن           أحمدرضا
ُیبِد لم اهتمام. أدنى یولونه وال انطوائیا، شخًصا ُیعدُّ البهلوّیة العائلة في وكان               1343هـ.
في وتوّفي اإلسالمّیة، الثورة عشیَّة إیران أیًضا هو غادر السیاسّي. للعمل حبٍّ              أّي

 الخارج (م. ن، مج 2، ص 405- 505).
تشرین شهر في ُولد الملوك عصمت من لرضاشاه الثالث االبن            محمودرضا
اإلدارة فرع في أمیركا في درس طهران. في 1926م/1344هـ، العام من نوفمبر              الثاني-
شخصّیة لیصبَح العائلّیة مكانَته واستغّل ،(502 ص (شاهید، والصناعّیة           التجارّیة
على حصل ذلك، عن فضًال إیران. في والمعادن الصناعات قطاع في بارزة              رأسمالّیة
المواّد تهریب في ألشرف قوًیا منافًسا فصار وبیعه، األفیون بزراعة رسمّیة             رخصٍة
-94 ص هویدا، 298؛ -295 ص زادة، سیف 357؛ ص ،2 مج (البهلوّیون ،               المخّدرة

 95؛  صعود المملكة البهلوّیة وسقوطها ، مج 2، ص 462- 463).
العام في ُولدت الملوك، عصمت من لرضاشاه الوحیدة االبنة البهلوّي            فاطمة
فینسینت تزّوجت حیث أمیركا إلى سافرت 1948م/1367هـ العام في           1928م/1346هـ.
من فاطمة بزواج یتعّلق ما في العاّم، الرأي وضغط الشعبّیة األفعال ردود إثر على                هیلر.
العائلة امتیازات جمیع من سُتحَرم فاطمة أن یعلن، أن الشاه اضطّر مسلم، غیر               رجٍل
ویتسّمى إسالَمه، یعلَن أن مجبًرا نفَسه هیلر وجد الَبالط. إذن دون من لزواجها               الملكّیة
351 -349 ص ،2 مج (البهلوّیون ، باالنفصال انتهى لكّنه ولَدین، الزواُج هذا أثمر              علیا.
تزّوجت الطالق، هذا بعد .(459 ص ،2 مج َأَلموتي، 52؛ ص القشقائّي، صولت               ؛
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بین النسب عالقة أسفرت خاتمي. محّمد العمید حینه، في ّیة الجوِّ القّوات قائَد              فاطمة
صفقات لعقد له الفرصة وإتاحة جنرال، رتبة إلى ترقیته عن البهلوّیة، والعائلة              خاتمي
سبَب أّن وقیل والخالف، بالشّك حیاتهما اقترنت األرباح. والهائلة القانونّیة غیر             األسلحة
للریبة مثیرة جّوّیة حادثة إثر على خاتمي، بموت وانتهت األخالقّي، فاطمة فساُد              ذلك
541؛ -540 ص ،1 مج نجاتي، بعدها؛ وما 37 ص ،67 مج الجاسوسّیة ، وكِر                (وثائُق
َعَلم، ← للریبة مثیرًة خاتمي وفاة كوِن حوَل 424؛ -418 ،351 ص ،2 مج                البهلوّیون،
انتصار عشّیة إیران فاطمة غادرت الحاشیة). ،707 ص ،2 مح            1992م/1412هـ،
إصابتها إثر على 1987م/1407هـ، العام في لندن في وتوّفیت اإلسالمّیة،            الثورة

 بمرض السرطان (َأَلموتي، مج 2، ص 259).
في ُولد الملوك، عصمت األخیرة زوجته من شاه رضا أبناء أصغر             حمیدرضا
1941م/ العام من سبتمبر أیلول- في إیران احتالل أثناء في 1932م/1350هـ.            العام
(بوالرد، رضاخان لخالفة المرّشحین أحد التسع السنوات ابن حمیدرضا كان            1359هـ،
الرعایة وفقداُن العائلة، عن والبعُد األب، بصحبة اإلجبارّي النفُي .(185 -184             ص
البهلوّیة للعائلة المشاكل ومصدَر وأنانیا، وفاسًدا مستهتًرا شخًصا كلُّها جعلته            الصحیحة
،(116 ص ،1 مج فردوست، 75؛ ص الغفارّي، 428؛ -427 ص ،2 مج               (البهلوّیون ،
بفساده المتعّلقة األخبار نشر بعد الَبالط، من یطرَده أن رضاشاه محّمد اضطّر              وقد
(الكردّي، ذلك عن الناجمة والفضیحة المخّدرات، تهریب في وعمله وإدمانه،            األخالقّي،
الثورة انتصار بعد بعدها). وما 429 ص ،2 مج البهلوّیون ، بعدها؛ وما 155               ص
المخّدرة، بالمواد ومتاجرته فساده في واستمّر شهرته، اسَم حمیدرضا غّیر            اإلسالمّیة،
1991 العام في وتوّفي وُسجن، المشهود، بالجرم علیه، القبُض ُألقي المطاف، نهایة             وفي

 م/1411هـ (نیازمند، ص 23؛  البهلوّیون ، مج 2، ص 443).
عهده، وليِّ زوجُة تكون أن في یرغب رضاشاه كان البهلويّ . محّمدرضا             زوجات
مصر ملك فاروق الملك أخت فوزّیة له اختار لذلك العالم، في الملكّیة العائالت بنات                من
بناًء جرى وفوزّیة رضا محّمد زواَج أّن (61 -60 ص ،1 (مج فردوست یرى                زوجًة.
أن یجب العهد ولّي أّم أّن على تنّص الدستور من 37 الماّدة أّن وبما اإلنجلیز. طلب                  على
رمضان 1938م/13 نوفمبر الثاني- تشرین 5 في الشورى مجلس أعلن إیرانّیة،             تكون
نسًبا تحمل التي هي األصل اإلیرانّیة األّم أّن المذكورة للماّدة تفسیره في              1357هـ
كما اإلیرانّیة، التابعیَّة عهده ولّي أو إیران بملك الزواج قبل ُمنحت التي أو               إیرانیا،
الشورى مجلس ومصادقة الحكومة اقتراح على بناًء العلیا، الدولة مصلحُة            تقتضي
33؛ -32 ص ،2 مج (غني، العصر ملك عن صادر مرسوم بموجب              الوطنّي،
زواُج تّم المقّدمات، وتحضیر األمور، هذه إنجاز بعد .(440 ص البهلوّي،             محّمدرضا
اصطدمت عمره. من العشرین في كان الذي ومحّمدرضا عاًما، عشر سّتة البالغة              فوزّیة
حالٍة في عاشت ما وسرعان المصرّي، الَبالط فخامِة إلى یفتقُد بَبالٍط إیران في               فوزّیة
حّتى المصرّیین. وأصدقائها أقاربها من محدود بعدٍد عالقاتها وحصرت االنزواء،            من
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ص. ن، م. (فرودست، الفرنسّیة تتكّلم الوقت طیلَة وكانت الفارسّیة، تعّلم تحاول لم               أّنها
1945م/1364هـ، العام وفي شهناز، ابنتها 1940م/1358هـ العام في فوزّیة أنجبت            ن).
المتكّررة الشاه لطلبات تستجب ولم هنالك، وبقیت عائلتها، لزیارة مصَر إلى             سافرت
إلى البعُض أشار وفوزّیة، الشاه بین الخاّصة الخالفات عن فضًال إیران. إلى              بالعودة
للتوثیق العاّمة المدیرّیة الخارجّیة، وزارة (وثائق االنفصال هذا في أشرف            دور
ص البهلوّي، أشرف 1؛ رقم اإلضبارة ،51 الملّف 1952م/1371هـ، السنة            واألرشفة،
یفوق أمًرا وفوزّیة محّمدرضا انفصاُل كان .(57 ص البختیارّي، إسفندیاري            62؛
وُعیَِّن إیران. إلى فوزّیة لتعود المختلفة المساعي ُبذلت لذلك اإلیرانّي، الّبالط             احتمال
الذي مذّكراته كتاب في الحادثَة فّصل وقد الغایة، لهذه مصَر في إلیران سفیًرا غني                قاسم
في الطالق وحصل الوساطات تنفع لم األمر نهایة في اإلسالمّیة. الثورة انتصار بعد               ُطبع
وصایة تحت وضعت وشهناز 1368هـ. المحّرم 1948م/17 نوفمبر الثاني- تشرین 18           
سّمتها ابنًة وأنجبت زاهدي، أردشیر تزّوجت 1957م/1377هـ العام في أبیها.            عائلة
(صعود 1964م/1383هـ العام في بالطالق وانتهى یعّمر، لم الزواج هذا لكّن             مهناز.
اعتراض من غم الرَّ على شهناز تزّوجت .(259 ص ،2 مج وسقوطها ، البهلوّیة              المملكة
وهّددها الشاه، علیهما فغضب 1970م/1389هـ، العام في جهانباني خسرو           الشاه
،144 ،123 ،107 ،96 ص ،2 مج 1998م/1418هـ، (َعَلم، اإلرث من             بحرمانها
وغّیرت العلماء، أحد من بإرشاٍد دینّیة میوٌل وشهناز خسرو لدى نشأت .(223 ،186             
كان سویسرا. إلى وفوزّیة كیخسرو ولَدیها بصحبة وسافرت هاجر، إلى اسمها             شهناز
-170 ص األنصارّي، (مسعود بالحجاب متمّسكة هي وكانت متدّینین، عائلتها            أفراد

 171؛ َعَلم، 1992م/1412هـ، مج 1، ص 109؛ َأَلموتي، مج 4، ص 72).
مج (البهلوّیون ، ثرّیا الثانیة زوجَته فوزّیة طالق من وجیز وقت بعد الشاه ج              تزوَّ
1932م/ العام موالید من البختیارّي، أسعد السردار وحفیدة خلیل ابنة ،(117 ص ،2            
بدایة في كان الزواج هذا أّن ُیقال .(445 -444 ص البهلوّي، (محّمدرضا              1350هـ
رؤسائهم وقمع البختیارّین تأدیب بعد كانت الحكومة ألّن سیاسّي، طابٍع ذا             األمر
ثرّیا دخلت الغرض، لهذا .(99 -97 ص (أمان، مصالحتهم في راغبًة             وخوانینهم،
وأِلَفت األلمانّیة، أّمها برعایة أوروبا في عمرها قضت التي وهي الَبالَط،             اإلسفندیارّي
واألطفال، األّمهات رعایة وجمعّیة الحكومّیة، المستشفیات إدارَة توّلت البالد. تلك            ثقافَة
شمس، ترأسها كانت التي الحمراء والشمس األسد جمعّیة مؤّسسات على ُتشرف             وكانت
(إسفندیاري أشرف ترأسها كانت التي الشاهنشاهّیة االجتماعّیة الخدمات          وهیئة
حین السیاسّیة، القضایا إلى ثرّیا میل عدم من غم الرَّ على .(197 ،136 ص               البختیارّي،
دعُم منع سیستقیل، بأّنه یهمس وبات عملیا، الشاه وُهمَِّش للوزراء، رئیًسا مصّدق              كان
العائلة مؤامرات من ثرّیا تنُج لم .(172 ،167 ص ن، (م. التحّقق من األمَر هذا له                  ثرّیا
الخلیفة علیرضا مات حین مكانُتها. تزعزعت عقِمها، موضوع تأّكد وحین            البهلوّیة،
ُأعلن شهٍر، وبعد مرغمًة، الَبالَط وغادرت األخیَر، األمَل ثرّیا فقدت للشاه             الُمحتمل
أوروبا، في االنفصال بعد ثرّیا بقیت .(233 ،210 ص ن، (م. الشاه عن رسمیا                انفصاُلها
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مراقبًة، ظّلت إّنما سیاسیا، وجواًزا وامتیازاتها، األمیرة لقَب حاملًة الجدیدة حیاَتها             وبدأت
 خوًفا من القیام بعمٍل مسيٍء للمملكة (م. ن، ص 242، 252).

عائلٍة في 1938م/1356هـ العام في ُولدت الثالثة، محّمدرضاشاه زوجة دیبا            فرح
الفرنسّیة، سیر 51 سان مدرسة خّریجي من نقیًبا كان الذي المبّكر أبیها موُت              متوّسطة.
نفقات لتؤمَّن قطبي علي محّمد المهندس أخیها منزل في العمل على دیبا فریدة أمَّها                أجبَر
الفنون كّلّیة في للدراسة فرنسا إلى فرًحا ذلك بعد قطبي أرسَل ابنتها. وحیاة               حیاتها
الشیوعّیة، األفكاَر الدراسة أثناء في فرح تعّرفت .(210 ص ،1 مج (فرودست،              الجمیلة
الفكر لدیها َز عزَّ فرح َفقُر .(220 ص (الطیرّي، تودة حزب مقاّر على تترّدد               وكانت
لمتابعة منحٍة على للحصول زاهدي إلى الحاجة، لشّدة ذهبت وجیزة مّدة وبعد              الیسارّي،
شهناز، زوجته من بوساطٍة زاهدي، رآها حین باریس. في حیاتها وتأمین             دراستها
أمًرا بالشاه زواجها كان .(211 -210 ص ،1 مج (فرودست، للشاه زوجًة              استنسبها
أن بعد لكّنها أیًضا، العادّي وشكلها متوّسطة، عائلٍة إلى النتمائها ما، حدٍّ إلى               ُمستهجًنا
أوالَدها ثّم 1960م/1379هـ، العام من نوفمبر الثاني- تشرین في رضا ابنها             أنجبت
) ولیلى (1966م/1385هـ) وعلیرضا (1963م/1382هـ) فرحناز اآلخرین        الثالثة
زواُج غّیر .(106 ص ،10 مج (َأَلموتي، الَبالط في مكانتها ثّبتت             1970م/1389هـ)،
من ضخمة ثروًة راكم قطبي فخاُلها جذریا. تغییًرا عائلتها مكانة بمحّمدرضاشاه             فرح
توّلى تفكیره في یشبهها كان الذي قطبي رضا خالها ابن التخطیط. هیئة تلزیمات               خالل
وموضَع مستشاَرها عملیا وصار والتلفزة، لإلذاعة اإلیرانّیة الوطنّیة المدیرّیة           رئاسَة
ص ،2 مج 1998م/1418هـ، َعَلم، 212؛ ص ،1 مج (فرودست، األمور كّل في               ثقتها
اجتماعّیة بنشاطاٍت تقوم فرح كانت .(136 -133 ص األنصارّي، مسعود            241؛
ونشاطات الخیرّي" البهلوّي فرح "مركز منها ومؤّسسات جمعّیات في وخیرّیة            وترفیهّیة
إلى الصعود (من اإلیرانّیة الحضارة ومركز للفلسفة، الملكّیة المنّظمة مثل            ثقافّیة
التقلیدّي بالفّن وتهتّم اإلیرانّیة، والفنون للثقافة ُمحبة كانت .(281 ص ،1 مج              السقوط ،
في وكانت والرسم، المسرحّي، والفّن والموسیقى الِعمارة ذلك في بما الفنّیة،             واآلثار
واالحتفاالت والمتاحف المعارُض أثارت الغربیَّین. والفّن بالثقافة معجبًة نفسه           الوقت
كما البالد، داخَل معارضًة الباهظة، والنفقات والبذخ تترافُق كانت التي الفنّیة،             الدولّیة
293؛ -292 ص بارسونز، 480؛ ص (بیل، األجانب المراقبین انتقاداِت            أثارت

 َأَلموتي، مج 4، ص 113؛ بختیار، ص 119).
أجرى 1967م/1386هـ، العام في علیه النار بإطالق الشاه، اغتیال محاولة            بعد
نائبة العهد ولّي أّم [الملكة] الشاهبانو وجعل الدستور، في تعدیالٍت المؤّسسین             مجلس
نطاَق ووّسع المَلكّیة، العائلة أعضاء سائر مقابل فرح مكانَة األمُر هذا ز عزَّ              المملكة.
إیران تاریخ في ا مهم دوًرا فرح أّدت أشرف. سّیما ال الشاه أخوات وبین بینها                الخالف
الیسارّیة میولها بسبب فرح دعمت الشؤون. مختلف في یستشیرها الشاه وكان             المعاضر،

15 -L’école Saint-Cyr 
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بعض وإلى مكتبها إلى واستقطبتهم الماركسّیین المثّقفین بعَض طالبًة، عهدها إلى             العائدة
مفیًدا الماركسّیة األفكار بعض بّث عّدت األمر، لهذا تفسیرها في األخرى.             المؤّسسات
ُأقیمت التي كاالحتفاالت الكلفة، الباهظة االحتفاالت إلقامِة فرح طروحات لكّن            للمملكة.
في الفّن وعید التتویج، واحتفال اإلیرانّیة]، المملكة نشأة [على سنة 2500 مرور              بمناسبة
والَبالط الشعب بین واسطة بأّنها واّدعاءها الماركسّیة ومیولها منسجمًة تكن لم             شیراز،
األلفین ← أیًضا 160؛ ،140 ،130 ص ،10 مج َأَلموتي، 152؛ -451 ص               (صمیمي،
ضخمة میزانّیة ذات كبیرة سة مؤس فرح مكتُب كان احتفال*). سنة،            وخمسمایة
حساٌب البهلوّیة العائلة أفراد من كبیر كعدٍد لدیها وكان ،(213 ص ،1 مج               (فردوست/
أرشیف في الموجودة المالّیة" فرح "مستندات ←) األجنبّیة المصارف في            خاّص
الفساد أْوَج فرح، مرحلَة البعُض عّد وقد اإلسالمّیة)، الثورة توثیق مركز             محفوظات

  المالّي للَبالط البهلوّي (أفراسیابي، ص 261، 265).
ذوو وأنصاُرها، فرح حاولت محّمدرضاشاه، حكم من االخیرة السنوات           في
المعاِرضة الشعبّیة األجواء تغییر اإلصالحات، بعض إجراء خالل من اللیبرالّیة،            المیول
أو إقالُة جرت الفساد، محاربة واّدعاء الهدف ولهذا .(160 -157 ص زادة،              (أندرماني
أخرى، ناحیٍة من نصیري. والجنرال بي ونیك كهویدا، الَبالط، رجال بعض             اعتقال
(هویدا، الدكتاتورّیة الشاه صورة من بدیًال اللیبرالّیة فرح صورة إلحالل المساعي             ُبذلت
األخیرة األشهر في بعدها). وما 281 ص ،1 مج السقوط ، إلى الصعود من ،197                ص
وعزیمُتها جرأُتها وحّلت الشاه، مهاّم جمیع تنجز عملیا فرح كانت الَمَلكّیة، عمر              من
كانون في .(474 ،464 -463 ص (زونیس، وضعفها الشاه شخصّیة اضطراب             محّل
نائبُة فرح، تستلم كي محاوالٌت، جرت 1399هـ 1978م/المحّرم دیسمبر           األّول-
عمره من العشرین العهد ولّي بلوغ حین إلى الحكَم المملكة، شورى ومجلس              المملكة،
بتشكیل بختیاَر وأنصاُرها فرح كّلفت لذلك .(82 ص ،26 مج الجاسوسّیة ، وكر              (وثائق
ما بأسرع عملیا المملكة مجلس تشكیل مشروع ُیَنفَِّذ أن أیًضا، بختیار حاوَل              الحكومة.
البقاء فرح طلب على الشاه اعترض المملكة، مجلس تشكیل من غم الرَّ على لكْن               یمكن،
1979م/17 ینایر الثاني- كانون 16 في بصحبته إیران تغادر أن فاضطّرت طهران،              في
في بقیا جوادي وفریدون قطبي رضا بین المقرَّ مستشاَرْیها أّن علًما            صفر1399هـ؛
التقاریر معظم في .(148 -147 ص األنصارّي، (مسعود أعمالها لتسییر            طهران
فرح أّن التوقُّعات كانت إیران، في األمیركّیة السفارة من واشنطن إلى الموّجهة              السّرّیة
بین العالقة على البهلوّیة العائلة أفراد من غیرها من أفضل حافظت أّنها من غم الرَّ                على
الحكم في سلطتها فإّن العالقة، هذه الستمرارّیة األرضّیة ومّهدت والحكم،            الشعب
كزعیٍم علیها ُیعتمُد وال والقوّیة، المتنّفذة الشخصّیات من شبكة لدیها فلیس             محدودة،

 حقیقّي، أو قّوة سیاسّیة بارزة ( من الصعود حّتى السقوط ، مج 1، ص 285، 288).
وسقوط اإلسالمّیة، الثورة انتصار على شهًرا عشر ثمانیة ومرور الشاه، وفاة             بعد
في الَمَلكّي الحكم عن المدافعین قیادَة المملكة نائبة بصفتها فرح توّلت الَمَلكّي،              الحكم
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من العشریَن البهلوّي رضا العهد وليُّ بلغ حین اإلسالمّي. الجمهورّي النظام             مواجهة
1980م/22 أكتوبر االّول- تشرین 31 في ملًكا نفسه وأعلن حزًبا، فرح له شّكلت               عمره،
نتیجة كانت اإلسالمّیة. الثورة محاربة عن رسمیا المسؤول وصار 1400هـ الِحّجة             ذي
بإیران معرفٌة لدیه كانت من لكّل سلًفا، معروفًة واإلجراءات المبادرات هذه             مثل
تْحدوهم بالمال، طمًعا وابنها األّم حول تجّمعوا قد كانوا والذین اإلیرانّي،             وبالشعب
1990م/1410هـ العام في حزُبه وانهار تدریجیا، عنهما تفّرقوا العریضة،           اآلماُل

 (مسعود األنصارّي، ص 195، 198، 212، 274- 275، 341).
وأوالُدها فرح كانت 2000م/1420هـ] العام في [أي المقالة هذه كتابة أثناء             في

 یعیشون في فرنسا وأمیركا، ورضا البهلوّي یعیش في أمیركا مع زوجته وولدیه.
آمریكا جاسوسى الن  هٔ اسناد مجموع  هٔ سقوط: تا ظهور از والمراجع :            المصادر
السفارة [المقصود األمیركّي الجاسوسّیة وكر وثائق مجموعة السقوط: إلى الصعود            [من
كاخ البختیارّي، اإلسفندیارّي ثرّیا [1987م]؛ 1366ش طهران طهران]]، في           األمیركّیة
[1991م]؛ 1370ش طهران الهمدانّي، نادعلي بالفارسّیة ترجمه الوحدة]، [قصر           تنهایى
:7 مج الجاسوسّیة، وكر [وثائق وشاه آمریكا روابط :7 ج جاسوسى، النه              اسناد
(1) ایران در سیاسى احزاب :20 مج تا.]، [ال طهران والشاه]، أمیركا بین               العالقات
[الخطُّ (2) میانه خط :26 مج تا.]، [ال طهران ،[(1) إیران في السیاسّیة               [األحزاب
[سماسرة نفوذ هاى واسطه اسلحه: دالالن :67 مج تا.]، [ال طهران             الوسطّي(2)]،
چهره البهلوّي، أشرف [1989م]؛ 1368ش طهران النفوذ]، ذوو الوسطاء           األسلحة:
البهلوّي]، أشرف مذّكرات مرآة: في [وجوه پهلوى اشرف خاطرات آینه: یك در              هایى
أفراسیابي، بهرام [1998م]؛ 1377ش طهران ال  لٰ  هي، عبد هرمز بالفارسّیة           ترجمه
در ایران َأَلموتي، مصطفى [1996م]؛ 1975ش [طهران] الملكات]، [آخر ملكه            آخرین
1994م]؛ -1990] 1373ش -1369 لندن البهلوّي]، العصر في [إیران پهلوى            عصر
العشائر [البختیارّیون: تاریخ پویه در ایرانى نشین كوه عشایر بختیاریها: امان،             دیتر
محسنیان، محسن بالفارسّیة ترجمه التاریخ]، مجرى في الجبال، في المقیمة            اإلیرانّیة
الملكة "مذّكرات محسنیان، أمیر الملوك) (قمر توران [1975م]؛ 1374ش           مشهد
مجموعة المعاصر: إیران [تاریخ مقاالت مجموع  هٔ ایران: معاصر تاریخ في            توران"،
"عشّیة زادة، اندرماني جالل [1990م]؛ 1369ش طهران الثاني، الكتاب           مقاالت]،
معاصر تاریخ مجلة البهلوّي"، الحكم عمالء محاوالت آخر عن وثیقة اإلسالمّیة:             الثورة
بدر [1998م]؛ 1377ش (شتاء ،8 العدد ،2 السنة المعاصر]، إیران [تاریخ             ایران
من اإلیرانّیة [المرأة سفید انقالب تا مشروطیت انقالب از ایرانى زن بامداد،              الملوك
بختیار، شابور [1968م]؛ 1347ش طهران البیضاء]، الثورة حّتى الدستورّیة           الثورة
ویلیام ریدر تا.]؛ ال مكا.، [ال شاهي، أمیر مهشید بالفارسّیة ترجمه [الوفاء]،              یكرنگى
انگلستان سفیر بوالرد ریدر سر محرمانه وگزارشهاى خصوصى هاى نامه            بوالرد،
في إنجلترا سفیر بوالرد ریدر للّسیر ّیة السرِّ والتقاریر الخاّصة [الرسائل ایران             در
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[1992م]؛ 1371ش [طهران] میرزاصالح، غالمحسین بالفارسّیة ترجمه         إیران]،
رضاشاه: في رضاشاه" مع عاًما عشرون بهبودي: سلیمان "مذّكرات بهبودي،            سلیمان
سلیمان مذّكرات [رضاشاه: ایزدى على پهلوى، شمس بهبودى، سلیمان           خاطرات
1372ش طهران میرزاصالح، غالمحسین ط. ایزدي]، وعلي البهلوّي، شمس           بهبودي،
] 1378ش طهران ،3 مج مذّكرات]، [شبه خاطرات شبه بهزادي، علي            [1993م]؛
والعقاب: [األسد وآمریكا ایران جام بد روابط وعقاب: شیر بیل، جیمز             1999م]؛
برلیان فروزنده بالفارسّیة ترجمه وأمیركا]، إیران بین العاقبة السّیئة           العالقات
في وسقوط ، غرور بارسونز، أنطوني [1992م]؛ 1371ش طهران          (جهانشاهي)،
ترجمه بارسونز، وأنطوني سولین ویلیام تألیف سفیَرین]، [مذّكرات سفیر دو            خاطرات
به پهلوى خاندان ها: پهلوى [1993م]؛ 1372ش طهران طلوعي، محمود            بالفارسّیة
رضاشاه ، :1 مج الوثائق]، تحكیه ما على بناًء البهلوّیة العائلة [البهلوّیون: اسناد              روایت
اندرماني جالل إعداد رضاشاه]، [أوالد رضاشاه فرزندان :2 مج رستمي، فرهاد             إعداد
تخت خدمتگزار راجي، برویز [1999م]؛ 1378ش طهران حدیدي، ومختار           زادة
] 1364ش طهران مهران، أ. ح. بالفارسّیة ترجمه الطاووس]، عرش [خادم            طاووس
في والماسونّیة [البّنائّیة ایران در وفراماسونرى فراموشخانه رانین، إسماعیل           1985م]؛
پهلوى، شمس بهبودى، سلیمان خاطرات رضاشاه: [1999م]؛ 1378ش طهران           إیران،
ط. ایزدي]، وعلي البهلوّي، شمس بهبودي، سلیمان مذّكرات [رضاشاه: ایزدى            على
خاطرات زادة، رفیع منصور [1993م]؛ 1372ش طهران میرزاصالح،          غالمحسین
غرشاسبى، أصغر بالفارسّیة ترجمه زادة]، رفیع منصور [مذّكرات زاده رفیع            منصور
شخصیت روانشناسى شاهانه: شكست زونیس، مارفین [1997م]؛ 1376ش          طهران
عّباس بالفارسّیة ترجمه النفس]، علم بمنظار الشاه شخصّیة الملوكّي: [االنكسار            شاه
عن [الدفاع تاریخ از دفاع زادة، سیف حمید [1991م]؛ 1370ش طهران             مخبر،
ملى جریان پهلوى: دودمان شاهید، جعفر [1991م]؛ 1370ش مكا.] [ال            التاریخ]،
حدث البهلوّیة: [العائلة سلطنتى خاندان حال وشرح وتاریخ ایران در نفت صنعت              شدن
ال ، مكا. [ال أفرادها]، وِسَیر الملكّیة العائلة وتاریخ إیران في النفطّیة الصناعات               تأمیم
عبدالرضا بالفارسّیة ترجمه األخیر]، الشاه [سفر شاه سفر آخرین شوكراس، ویلیام             تا.]؛
تخت پرد هٔ پشت (ریوز)، صمیمي مینو [1990م]؛ 1369ش طهران المهدوّي،            هوشنغ
أبو حسین بالفارسّیة ترجمه الطاووس]، عرش أسرار الستار، وراء [ما            طاووس
بحران: سالهاى القشقائّي، صولت ناصر محّمد [1989م]؛ 1368ش طهران           ترابیان،
[سنوات 1332ش تا 1329 فروردین از قشقائى صولت ناصر محّمد روزانه             خاطرات
حّتى 1950م أبریل نیسان- من القشقائّي صولت ناصر لمحّمد الیومّیة المذّكرات             األزمة:
[1987م]؛ 1366ش طهران حدادي، اهللا نصر ط. 1953م]، دیسمبر االّول-            كانون
ِمن ذكریاٌت الوعر: [الطریق توده حزب تاریخ از خاطراتى راهه: كژ الطبري،              إحسان
ظهور [1988م]؛ 1367ش طهران اإلیرانّي)]، الشیوعّي (الحزب تودة حزب           تاریخ
الملكّیة [صعود ایران معاصر تاریخ از ُجستارهایى ،2 ج پهلوى، سلطنت             وسقوط
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] 1370ش طهران المعاصر]، إیران تاریخ حول دراسات ،2 مج وسقوطها،            البهلوّیة
علم اسداهللا امیر محرمان  هٔ خاطرات شاه: با من گفتگوى َعَلم، أسداهللا أمیر              1991م]؛
المترجمین فریق بالفارسّیة ترجمه السّرّیة]، َعَلم أسداهللا أمیر مذّكرات الشاه: مع             [حواري
نفسه، [1992م]؛ 1371ش طهران الجدیدة]، [الطروحات نو طرح نشر دار            في
طهران ،2 مج عالیخاني، لعلینقي والمقّدمة التنقیح َعَلم]، [مالحظات علم            یادداشتهاى
ایران نفت شدن ملى واصول: قدرت نفت، ِعْلْم، مصطفى [1998م]؛            1377ش
ونتائجه]، اإلیرانّیة النفطّیة الصناعات تأمیم والقوانین: السلطة، [النفط، آن           وپیامدهاى
الغفارّي، بروین [1998م]؛ 1377ش طهران صالحیار، غالمحسین بالفارسّیة          ترجمه
[1999م]؛ 1378ش طهران الشاه)]، شباك (في الوصمة [حّتى شاه) دام (در             تاسیاهى
غني، سیروس ط. غني]، قاسم الدكتور [مذّكرات غنى قاسم دكتر یاددشتهاى غني،              قاسم
فردوست حسین سابق ارتشبد خاطرات فردوست، حسین [1988م]؛ 1367ش           طهران
[صعود پهلوى سلطنت وسقوط ظهور في فردوست]، حسین السابق الجنرال            [مذّكرات
"وثائق الكردّي، على [1991م]؛ 1370ش طهران ،1 مج وسقوطها]، البهلوّیة            الَمَلكّیة
1375 (شتاء 24 العدد ،5 السنة حزیران]، من [الخامس خرداد 15 الفساد"، عن              تحكي
الملكّي الَبالط من وثیقة السویس: في "فضیحة فرد، كوتشكیان حسین [1996م]؛             ش
السنة ایران ، معاصر تاریخ مجّلة للمخّدرات"، القاجارّي دولو هوشنغ أمیر تهریب             حول
مصباح [الماضي، است آینده راه چراغ گذشته، [1997م]؛ 1376ش (شتاء 4 العدد ،1             
محّمدرضا [1983م]؛ 1362ش طهران بین، نیك بیجن تنقیح: المستقبل]،           طریق
گاه مخفى كشف مناسبت به ایران در ماسون سازمان اسرار فراماسون:             الریجاني،
أسرار اكتشاف بمناسبة إیران، في الماسونّي التنظیم أسرار [الماسونّیة:           فراموسونها
المخلوع، إیران شاه البهلوّي، محّمدرضا [1979م]؛ 1358ش [طهران]          الماسونّیین]،
علي أحمد [1974م]؛ 1353ش طهران وطني]، أجل من [مهّمة وطنم براى             مأمورّیت
لمحّمد والتحریر اإلعداد البهلوّیة]، والعائلة [أنا پهلوى وخاندان من األنصارّي،            مسعود
تیر 30 وقایع مّكي، حسین [1992م]؛ 1371ش طهران سرفراز، وحسین            برقعي
غالمرضا [1981م]؛ 1360ش طهران 1952م، یولیو تّموز- 21 [أحداث           1331ش
وعشرون [خمسة انقالب ، تا كودتا از ایران: سالهٔ وپنج بیست سیاسى تاریخ              نجاتي،
[1992م]، 1371ش طهران الثورة]، حّتى االنقالب من السیاسّي: إیران تاریخ من             عاًما
ترجمه إیفین]، سجن إلى الشاه قصر [من اوین زندان تا شاه كاخ از نراقي،                إحسان
تا توّلد از شاه: رضا نیازمند، رضا [1994م]؛ 1373ش طهران آدري، سعید              بالفارسّیة
هویدا، فریدون 1996م]؛ ] 1375ش لندن الملك]، إلى الوالدة من [رضاشاه:             سلطنت

 سقوط شاه ، ترجمه بالفارسّیة ح. أ. مهران، طهران 1365ش [1986م].

 /محبوبة دودكي/
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