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  شكر وعرفان                                 

یش$$رفني أن أتق$$دم بف$$ائق الش$$كر وعظ$$یم االمتن$$ان إل$$ى  أس$$تاذي الفاض$$ل المش$$رف        

ا بذل$ھ م$ن جھ$د مخل$ص     الدكتور علي عظم محمد لقبولھ اإلش$راف عل$ى الرس$الة ، ولم$    

وص$$ادق وكبی$$ر ، وم$$ا قدم$$ھ م$$ن رعای$$ة وإرش$$اد وتوجی$$ھ ومالحظ$$ات اغن$$ت الرس$$الة     

،وش$$كري ألس$$اتذتي ف$$ي الس$$نة التحض$$یریة ال$$ذین كان$$ت مالحظ$$اتھم عون$$ًا س$$واء ف$$ي       

ورئیس قسم التاریخ لما یغمر بھ طلب$ة الدراس$ات   ،مرحلة الدراسة أم في كتابة الرسالة 

  ٠ة وأبویةالعلیا من رعایة علمی

والبد لي م$ن تق$دیم الش$كر ل$ألخ الم$درس المس$اعد وطال$ب ال$دكتوراه حالی$ًا أحم$د                

شاكرعبد العالق الذي كان لھ الفضل في اختیار موضوع رسالتي وإمدادي بالعدید م$ن  

المص$$ادر والوث$$ائق المترجم$$ة الت$$ي اختص$$رت ل$$ي الوق$$ت والم$$ال فج$$زاه اهللا عن$$ي ك$$ل   

دكتور نصیر الكعبي على تعاونھ بتزویدي اقراص للص$حف  وشكري وتقدیري لل،الخیر

والش$كر موص$ول ل$ألخ المت$رجم عب$د ال$رحیم       ، االیرانی$ة الص$ادرة ف$ي العھ$د القاج$اري     

الحمراني الذي ترجم أغل$ب مص$ادر الرس$الة المكتوب$ة باللغ$ة الفارس$یة وك$ان حریص$ًا         

 ٠من الوقت على ترجمة المادة الخاصة برسالتي فقط وھذا ما وفر علي الكثیر

ك$$ذلك الش$$كر موص$$ول لك$$ل م$$وظفي المكتب$$ات الت$$ي أم$$دتني بالكت$$ب والمج$$الت         

وت$$أتي ف$$ي المقدم$$ة مكتب$$ة الروض$$ة الحیدری$$ة ف$$ي النج$$ف االش$$رف الت$$ي          ،والرس$$ائل

، وإل$$ى م$$الك مكتب$$ة كلی$$ة اآلداب ف$$ي جامع$$ة الكوف$$ة    ، تزخربالكت$$ب الحدیث$$ة المتنوع$$ة 

ومكتبة الجامعة المستنصریة عل$ى تع$اونھم   ، رف ومكتبة الحكیم العامة في النجف االش

في تذلیل الصعوبات أمامنا والشكر موصول لم$وظفي المكتب$ة الوطنی$ة ف$ي بغ$داد عل$ى       

  ٠فجزاھم اهللا خیر الجزاء، الجھود المتمیزة التي یقدمونھا لمختلف الباحثین 
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  راتالمختصقائمة          



  بغداد/ دار الكتب والوثائق            و .ك.د
F.o   Foreign office  / وثائق وزارة الخارجیة

  البریطانیة

الوثــــائق )/(اســــناد محرمانــــه وزارت خارجــــه بریتانیــــا(  ب.خ.و.م.ا
  )السریة لوزارة الخارجیة البریطانیة

مكتبـة الوثـائق الوطنیـة )/( سازمان اسناد ملي ایران(  ا.م.ا.س
  )رانیةاالی

اســـــــــــناد موسســـــــــــه مطالعـــــــــــات تـــــــــــاریخ معاصـــــــــــر (   ا.م.ت.م.م.ا
وثــــــــائق مؤسســــــــة دراســــــــات تــــــــاریخ ایــــــــران )/(ایــــــــران

  )المعاصر

وثائق مركز )/(اسناد ساواك/ اسناد مركز بررسي  س.ا./ ب.م.ا
)وثائق السافاك / الدراسات ) 

 السنة الهجریة  هـ

 السنة الفارسیة  ش

  السنة المیالدیة  م

  الجزء  ج

  طبعة  ط

  دون تاریخ النشر  ت .د

  طبعةمدون   ط.د 

)فارسي(دون مطبعة   جا. بي  

)فارسي(دون تاریخ   تا. بي  

)فارسي(طبعة    جاب  

)فارسي(سنة    سال  

)فارسي(رقم    نمره  

)فارسي(عدد   شماره  

  )   ج(                                     
  ویاتــالمحتقائمة                     



  الصفحة  نواــالعن

  ٥ –١   وتحلیل المصادرحدود البحث : المقدمة 

النشاط الصحفي والسیاسي لضیاء الدین الطباطبائي حتى انقالب : الفصل االول 
    ٤٦-٦  م١٩٢١شباط 

ضــیاء الــدین الطباطبــائي النشــاة والتكــوین وبــواكیر نشــاطه السیاســي : المبحــث االول 
  ١٧-٦  م١٩٠٩حتى عام 

   ٣٥ – ١٨  م   ١٩٢١نشاط الصحفي والسیاسي للطباطبائي حتى عامال: المبحث الثاني 

  ٤٦ – ٣٦  م ١٩١٩موقف ضیاء الدین الطباطبائي من اتفاقیة آب : المبحث الثالث 

  ٩٤ – ٤٧  م١٩٢١وزارة ضیاء الدین الطباطبائي االنقالبیة شباط : الفصل الثاني 

  ٦٢ – ٤٧  م١٩٢١انقالب شباط  التطورات الداخلیة في إیران وأثرها في: المبحث االول 

إجـــــــراءات حكومـــــــة الطباطبـــــــائي لمعالجـــــــة التطـــــــورات األمنیـــــــة : المبحـــــــث الثـــــــاني 
  وٕاصالح الوزارات اإلیرانیة  

٨٠ – ٦٣  

العالقـــات الخارجیـــة لحكومـــة الطباطبـــائي وأثرهـــا علـــى األوضــــاع : المبحـــث الثالـــث 
  الداخلیة وسقوط الوزارة

٩٤ – ٨١  

  ١٣٩ - ٩٥  اء الدین الطباطبائي خارج نطاق السلطةنشاط ضی: الفصل الثالث 

  ١٠٦ - ٩٥النشاط السیاسي لضیاء الدین الطباطبائي في المنفى                        : المبحث االول  

  ١٢٧- ١٠٧  النشاط الحزبي والبرلماني لضیاء الدین الطباطبائي : المبحث الثاني 

  ١٣٩- ١٢٨  م١٩٦٩-١٩٤٧لدین الطباطبائي االبعاد السیاسي لضیاء ا: المبحث الثالث 

  ١٤١-  ١٤٠  الخاتمة      

  ١٥٧- ١٤٢  المالحق      

  ١٧٤- ١٥٨  المصادر والمراجع 

 1 – 2   (Abstract)الملخص باللغة االنكلیزیة 
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  الــمــقدمــة                                         
 دید نطاق البحث وتحلیل المصادرتح                     

والص'الة والس'الم عل'ى خی'ر المرس'لین أب'ي القاس'م محم'د ، بسم هللا ال'رحمن ال'رحیم     

وفی'''ھ الحكم'''ة لألجی'''ال إذا م'''اقرئ ب'''ین ،الت'''اریخ مح'''امي ال'''زمن، وعل'''ى آل'''ھ االطھ'''ار

وللشخص''یات القیادی''ة دوٌر ف''ي ص''ناعة الت''اریخ بك''ل معانیھ''ا س''واء أكان''ت ،الس''طور

وبخاص'ة ف'ي الحی'اة األجتماعی'ة . فھي شخصیات مؤثرة فیما حولھ'ا ، ة أم فكریة سیاسی

والش'''عب اْالیران'''ي واح'''د م'''ن الش'''عوب الت'''ي عاش'''ت تأریخ'''اً ، والسیاس'''یة للش'''عوب 

باس'تثناء أزم'ان اس'تقرار قص'یرة ب'ین الح'ین ،مضطرباً في تاریخھا الحدیث والمعاصر 

سیة واألجتماعی'ة ق'د ترك'ت بص'ماتھا ف'ي وكثیر من الشخصیات الدینیة والسیا، والحین 

السیما إن إیران قد شھدت صراعاً دولی'اً ح'اداً بس'بب ، تاریخ إیران الحدیث والمعاصر 

ماتمتلك'''ھ م'''ن ث'''روات ھائل'''ة وموق'''ع اس'''تراتیجي حس'''اس عل'''ى مناف'''ذ ال'''نفط والح'''دود 

  ٠الروسیة

یرانی''ة ض''یاء وم''ن الشخص''یات الت''ي أدت دوراً ممی''زاً عل''ى الس''احة السیاس''یة اإل      

 الح''دیث و ال''دین الطباطب''ائي ال''ذي ع''اش ف''ي ث''الث مراح''ل مختلف''ة م''ن ت''اریخ ای''ران

والدول''ة البھلوی''ة الت''ي ، م ١٩٢٥المعاص''رھي فت''رة الدول''ة القاجاری''ة وس''قوطھا ع''ام 

وخلف''ھ نجل''ھ محم''د رض''ا ، م ١٩٤١-١٩٢٦عھ''د رض''ا ش''اه ،تمی''زت بعھ''دین مختلف''ین 

و س''مات خاص''ة س''واء فیم''ا یخ''ص أوض''اع م ال''ذي یكم''ل عھ''د ذ١٩٧٩-١٩٤١بھل''وي 

  ٠ ایران الداخلیة أو عالقاتھا الخارجیة

ومن ذلك الفھم حاولت دراسة الدور السیاسي لضیاء الدین الطباطبائي منذ كان ص'حفیاً 

ونھایت''ھ إل''ى المنف''ى ث''م ، م١٩٢١ف''ي ش''باط وحت''ى أص''بح رئیس''اً لل''وزارة  م١٩٠٥س''نة 

  ٠م ١٩٦٩ سنةیھا والوفاة ف م١٩٤١عام العودة إلى إیران 

أسھم ضیاء الدین الطباطب'ائي ف'ي ص'نع ت'اریخ إی'ران المعاص'رعندما ك'ان ص'حفیاً      

تل'ك ، لى مصاف الدول المتطورة أودعوتھ إلى االقتداء بالغرب في سبیل وصول إیران 

ال''دعوة القائم''ة عل''ى تط''ویر إی''ران علمی''اً واقتص''ادیاً ألن ذل''ك م''ن مقوم''ات بن''اء الدول''ة 

وذلك یحتم عل'ى إی'ران أقام'ة عالق'ات متمی'زة م'ع بریطانی'ا بحك'م ، لمعاصر والمجتمع ا

  ٠وتفادي تأثیر المد الشیوعي القادم من روسیا ، تقدمھا العلمي واالقتصادي 



                                                  )٢(     

وج'اءت ،ر احتوت الرسالة على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة ومالح'ق وثب'ت المص'اد 

درس'ت إذ  خطة الرسالة حسب المواضیع واھمیتھ'ا ول'یس عل'ى اس'اس االط'ار الزمن'ي 

الطباطبqائي حتqى  النشاط الصحفي والسیاسي لضqیاء الqدین(المعنون  في الفصل األول

األول تناول'''ت فی'''ھ مول'''د ض'''یاء ال'''دین ،ف'''ي ثالث'''ة مباح'''ث ،) م١٩٢١انقqqqالب شqqqباط 

الص'''حفي ف'''ي الث'''ورة  فض'''الً عل'''ى نش'''اطھ،ت'''ھ الطباطب'''ائي ونش'''أتھ وعالقت'''ھ م'''ع عائل

ف'''ي  الحقیق'''ي أم'''ا المبح'''ث الث'''اني فق'''د خص'''ص لنش'''اطھ، م ١٩٠٩-١٩٠٥الدس'''توریة 

) الب'رق(وبع'دھا ) الش'رق(م من أول'ى ص'حفھ ١٩٠٩الصحافة الذي كان في اواخر عام 

الت''ي واكب''ت أح''داث الح''رب العالمی''ة االول''ى ) الرع''د(وانتھ''اًء بص''حیفتھ المش''ھورة 

ف'''ي دول  فض'''الً ع'''ن مھمت'''ھ ،م وانعكاس'''اتھا عل'''ى الوض'''ع االیران'''ي١٩١٨-١٩١٤

 تعیین'ھ س'فیراً لعق'د معاھ'دةبع'د م ١٩٢٠في شباط ) جورجیا،أرمینیا ،آذربیجان (القوقاز

أم'ا ، من أجل حل المشاكل الحدودیة وتنظیم التج'ارة وغیرھ'ا م'ن األم'ور مع ھذه الدول

معقودة بین بریطانی'ا وإی'ران وموق'ف م ال١٩١٩المبحث الثالث فقد خصص التفاقیة آب 

  ٠ضیاء الدین وصحیفتھ الرعد منھا

 وزارة ضqqیاء الqqدین الطباطبqqائي االنقالبیqqة شqqباط(: ج''اء الفص''ل الث''اني وعنوان''ھ      

األول تط'رق للتط'ورات الداخلی'ة ف'ي إی'ران بع'د توقی'ع اتفاقی'ة ،بثالث مباحث )م١٩٢١

ا المبحث الثاني فق'د خص'ص لبرن'امج أم، م١٩٢١م وأثرھا في انقالب شباط ١٩١٩آب 

حكومة ضیاء الدین الطباطبائي وأھم التطورات األمنیة في إی'ران واإلج'راءات المتخ'ذة 

فیم'ا ع'الج المبح'ث الثال'ث عالق'ات إی'ران ، من قبل الحكوم'ة لمعالج'ة الوض'ع ال'داخلي 

ارة الخارجیة في ظ'ل ھ'ذه الحكوم'ة وأھ'م التط'ورات الداخلی'ة الت'ي أدت إل'ى س'قوط وز

  ٠م ١٩٢١ضیاء الدین الطباطبائي في السادس والعشرین من ایار 

نشqqاط ضqqیاء الqqدین الطباطبqqائي خqqارج نطqqاق (:  فیم''ا بح''ث ف''ي الفص''ل الثال''ث     

م ١٩٤٣-١٩٢١األول تناول حی'اة ض'یاء ال'دین ف'ي المنف'ى ، في ثالث مباحث ،)السلطة

مر الق'دس األول ك'انون األول وأھم نشاطاتھ والتي كان أھمھا مشاركتھ المتمیزة في مؤت

أم''ا المبح''ث الث''اني فق''د خص''ص للنش''اط الحزب''ي والبرلم''اني لض''یاء ال''دین ، م ١٩٣١

   ا المبحث الثالث فقد تناول حیاة ضیاءــأم،  م١٩٤٦-١٩٤٤الطباطبائي في ایران للمدة 

   



         )٣(  

م وحت'ى ١٩٤٦الدین الطباطبائي السیاسیة مابعد خروجھ من السجن ف'ي تش'رین الث'اني 

م الت''ي عرف''ت بفت''رة االعت''زال السیاس''ي لض''یاء ال''دین الطباطب''ائي بس''بب ١٩٦٩وفات''ھ 

ی'ران م'ن إاھتمامھ بأمور الزراعة وجعل نش'اطھ محص'ورا بإب'داء اآلراء ح'ول اح'داث 

          ٠بیتھ الذي تحول الى منتدى اجتماعي وسیاسي واقتصادي

ا الوث'ائق البریطانی'ة غیرالمنش'ورة رف'دتنفق'د ،اعتمدت الرس'الة عل'ى مص'ادر متنوع'ة  

)Foreign office ( بمعلوم''''ات ع''''ن االتص''''االت ب''''ین المس''''ؤولین البریط''''انیین

والطباطب''ائي عن''د إقامت''ھ ف''ي فلس''طین م''ن أج''ل الترتی''ب لعودت''ھ إل''ى إی''ران بع''د س''قوط 

وأف'''دنا م'''ن الوث'''ائق البریطانی'''ة المنش'''ورة ع'''ن نش'''اط الساس'''ة ،م ١٩٤١رض'''ا ش'''اه 

فضالً على بعض الوثائق العراقیة غی'ر ، م ١٩١٩رافقت توقیع اتفاقیة  البریطانیین التي

وھ''ي عب''ارة ع''ن تق''اریر س''فراء ، المنش''ورة والمحفوظ''ة ف''ي المكتب''ة الوطنی''ة ببغ''داد 

وھ''ي تعط''ي ص''ورة ، الع''راق ف''ي طھ''ران والقنص''لیات ف''ي الم''دن االیرانی''ة االخ''رى 

   ٠مقتضبة عن أوضاع ایران الداخلیة في مدة الدراسة 

لوث''ائق اإلیرانی''ة المنش''ورة والمحفوظ''ة ف''ي مكتب''ة الروض''ة الحیدری''ة ف''ي ل كان''ت     

مطالعات تاریخ (السیما وثائق مؤسسة  ،مساھمة كبیرة في ھذه الرسالة النجف األشرف

وھ''ي عب''ارة ع''ن محاض''ر مجل''س ) دراس''ات ت''اریخ ای''ران المعاص''ر)( معاص''ر إی''ران

عن السیاسة الداخلیة والخارجیة والمب'الغ الوزراء اإلیراني إذ ضمت معلومات تفصیلیة 

  ٠م ١٩٢١آیار  –المالیة لوزارة ضیاء الدین الطباطبائي شباط 

المكتب'ة الوطنی'ة )( س'ازمان مل'ي ای'ران (والمجموعة الوثائقیة األخ'رى ھ'ي وث'ائق      

، وتض''منت معلوم''ات مھم''ة ع''ن نش''اط ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي السیاس''ي ،) االیرانی''ة

) واالرادة الوطنی'ة ، ال'وطن(حیث ضمت تقاریر عن حزبي ، ئق األحزاب وبخاصة وثا

     ٠بزعامة ضیاء الدین الطباطبائي 

( والمجموع''ة الوثائقی''ة الثالث''ة وث''ائق جھ''از األم''ن إالیران''ي الس''ري المع''روف ب''ـ      

فقد شكلت مص'دراً رئیس'یاً ع'ن نش'اط ض'یاء ، والمحفوظة في مركز بررسي ) السافاك 

  ٠م التي سمیت بزمن االعتزال السیاسي١٩٥٣باطبائي بعد عام الدین الط

  

     



                                                 )٤        (  

ت'اریخ بیس'ت ( شكلت المؤلفات الفارسیة مصدراً آخر للرسالة منھا كتاب حسین مكي   

ش'ر مجل'دات ابت'داًء ویتألف الكت'اب م'ن ع) تاریخ عشرین سنة في إیران) ( سالة إیران 

واھمیة الكت'اب ك'ون مؤلف'ھ عاص'ر األح'داث الت'ي ش'ھدتھا إی'ران ، م ١٩٢١من انقالب 

وم'ن المؤلف'ات االخ'رى كت'اب محم'د رض'ا ، خالل النص'ف األول م'ن الق'رن العش'رین 

حی'اة ض'یاء ال'دین )( زندكاني سیاسي واجتماعي سید ضیاء الدین طباطبائي( التبریزي 

باحتوائ''ھ عل''ى معلوم''ات مھم''ة ع''ن حیات''ھ معتم''داً ) واالجتماعی''ة  الطباطب''ائي السیاس''یة

                                              ٠على وثائق مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران 

التط'ورات (أفاد الباحث من الكتب العربیة یاتي في مقدمتھا كتاب الدكتور طاھر البك'اء 

وتكم'ن ،والذي ك'ان ف'ي األص'ل أطروح'ة دكت'وراه ) م١٩٥١-١٩٤١الداخلیة في إیران 

ی''ران بع''د إأھمیت''ھ م''ن كون''ھ ق''د درس م''دة االض''طراب ال''داخلي والت''دخل ال''دولي ف''ي 

  ٠واعتماد الكاتب على الوثائق البریطانیة والعراقیة ، الحرب العالمیة الثانیة 

ای'ران (ن وأفادت الرسالة من بعض الكتب المعرب'ة الس'یما كت'اب ارون'دا ابراھیمی'ا     

إذ یرك''ز ، ال''ذي یع''د م''ن أھ''م الكت''ب الت''ي تناول''ت ت''اریخ إی''ران المعاص''ر) ب''ین ث''ورتین

  ٠م ١٩٧٩-١٩٠٥الكتاب على التطورات السیاسیة في ایران بین ثورة 

كان''ت للرس''ائل واالط''اریح الجامعی''ة مس''اھمة ف''ي ھ''ذه الرس''الة ومنھ''ا أطروح''ة      

الس'وفیتیة  –العالق'ات االیرانی'ة (لموس'ومة الدكتوراه لعبد المن'اف ش'كر جاس'م الن'داوي ا

الت''ي أف''دنا منھ''ا ف''ي الفص''ل الث''اني الس''یما ف''ي االتفاقی''ة الت''ي عق''دھا ) م١٩٤١ -١٩١٧

الت'ي ع'دت م'ن أھ'م أعم'ال  الشیوعیةرئیس الوزراء ضیاء الدین الطباطبائي مع روسیا 

س'ابقاً ای'ام  الوزارة على الصعید الخارجي وأنھت االمتیازات التي حصلت علیھا روسیا

                                                  ٠القیاصرة 

الموسوعات الفارسیة والعربیة مصدر مھماً ف'ي تعری'ف الشخص'یات واالح'داث  مثلت 

دائ''رة (ال''واردة ف''ي الرس''الة وم''ن اھمھ''ا الموس''وعة الفارس''یة لبرویزاس''دي واخ''رون 

وموس'وعة ، )والحض'ارة والعل'م والف'ن دائرة المع'ارف)(المعارف یافرھنك ودانش وھز

م'ن ذل'ك فق'د تع'ذر عل'ى الباح'ث وعلى الرغم ،) موسوعة السیاسة(عبد الوھاب الكیالي 

    ٠ ایجاد تعریف لبعض الشخصیات الوارد ذكرھا في الرسالة

  



                                                 )٥(  

ھ''و جھل''ھ باللغ''ة الفارس''یة الت''ي أدت  لع''ل م''ن أھ''م الص''عوبات الت''ي واجھ''ت الباح''ث   

وع'دم ال'تمكن ، بالطبع إلى حجب العدید م'ن المعلوم'ات المھم'ة واعتم'اده عل'ى الترجم'ة

ل''ى عائل''ة الطباطب''ائي الت''ي تق''یم خ''ارج أم''ن مقابل''ة م''ن عاص''ر األح''داث او الوص''ول 

ي وفي الختام أتمن'ى أن تحظ'ى رس'التي برض'ا لجن'ة المناقش'ة وأن تس'د فراغ'اً ف' ،إیران

یخ''ص بع''ض الشخص''یات الت''ي كان''ت ق''د المكتب''ة العراقی''ة والعربی''ة كونھ''ا فقی''رة فیم''ا 

  ٠وهللا ولي التوفیق ،الحدیث والمعاصر تاریخ إیراناسھمت في صنع 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

  

 

  الفصل األول             
  

***********  
  لضیاء النشاط الصحفي والسیاسي 
  

  نقالب الدین الطباطبائي حتى ا   
  

  م١٩٢١شباط             



  )٦(  
  وبواكیر نشاطھ  ة والتكوینأضیاء الدین الطباطبائي النش: المبحث االول      

                           م    ١٩٠٩حتى عام السیاسي                               

 م١٨٨٨عام  )١(شیراز مدینة علي بن مرتضى الیزدي الطباطبائي في بن د السید ضیاء الدینـول     

س'رة دھش'ت أمھ م'ن أ، الولد البكر للعائلة المكونة من اربعة عشر فرداً  یعدسرة دینیة علویة وأمن ، 

ك'ان یعم'ل ال'ذي  )٣(في مدین'ة ی'زد  )٢(م١٨٦٣ والده السید علي الیزدي ولد عام، الشھیرة في شیراز 

 ً   ٠)٤(لدینیراني مظفر اوواعظاً  في بالط ولي العھد اإل خطیبا

 )صولالفقھ واأل(لتلقي علومھ الدینیة  م١٨٨٠إلى النجف األشرف عام  الیزدي سافر والده علي     

ومزامالً السید  )٥(المیرزا محمد حسن الشیرازي من أبرزھمعلى ید مراجع كبار  في حوزتھا العلمیة

م'ن  )٧( ناصر ال'دین ش'اه طلب دوطبقاً لتقالید االسرة الحاكمة القاجاریة فق، ) ٦(الحسن االصفھاني أبو

   الدینیة فـي بـالط ولـي العھد الشؤوندارة وتنظیم إ رسـال احـد طلبتھ لـغرضإالمـرجع الشــیرازي 

                                                
                                                 

بروی$$ز اس$$دي  ٠ی$$ران وھ$$ي مرك$$ز محافظ$$ة ف$$ارس وتق$$ع ال$$ى الغ$$رب م$$ن بحی$$رة نیرن$$ر  إة ف$$ي م$$ن الم$$دن المھم$$ (١)
  ٠ ٧٤٨ص،)ش١٣٤٥،سرعت : تھران ( ،المعارف یافرھنك ودانش وھز  هدائر، واخرون 

 ))آین$ده ((،درباره آقا س$ید عل$ي ی$زدي    ،عبداهللا طباطبائي یزدي ٠م ١٨٥٨عام والدتھ في حدد بعض المؤرخین  (٢)
  .٩٤٦-٩٤٥ص ،١٢شماره ،سال ھشتم ،ش١٣٦١اسفند ،تھران، ) مجلة(،

كم وھي مقدسة من قبل المج$وس االی$رانیین   ٦٦٨من المدن االیرانیة المھمة وتبعد عن العاصمة طھران حوالي  )٣(
  ٠ ٧٦٠ص، المصدر السابق ، واخرون برویز اسدي٠) بیت النار(لوجود معبد فیھا یسمى 

تمی$ز عھ$ده   ،ت$ولى والی$ة العھ$د ف$ي س$ن الخامس$ة        ،خامس ملوك ال قاجار :) م١٩٠٧-١٨٥٣( مظفر الدین شاه )٤(
لكنھ من جانب اخر اتصف بالثقاف$ة والتح$دث ب$اكثر م$ن     ،بسبب ضعف شخصیتھ بسیطرة الحاشیة على مقالید الحكم

 ف$$ي عھ$$ده ب$$دأت الحرك$$ة ،عان$$ت خزین$$ة الدول$$ة ای$$ام حكم$$ھ ب$$العجز الكبی$$ر بس$$بب س$$فراتھ الكثی$$رة ال$$ى اورب$$ا     ،لغ$$ة
ش$$رح زن$$دكاني م$$ن ب$$ا ت$$اریخ اجتم$$اعي واداري دوره   ،عب$$داهللا مس$$توفي ٠ت$$وفي بس$$بب م$$رض الس$$ل  ، الدس$$توریة

  ٠ ١٠٢ -١٠٠ص  ،جلد اول،)ش ١٣٢٣،امیر كبیر :تھران (،قاجاریھ 

ص$فھان  إل$ى  أثم ھاجر  ،ودرس فیھا الفقھ واالصول ولد في شیراز: ) م١٨٩٤ -١٨١٤( محمد حسن الشیرازي )٥(
 واس$تقر ف$ي س$امراء   ،م الكمال دراستھ في البح$ث الخ$ارج   ١٨٤٣عام لى العراق أثم ھاجر ، ھ ھناكوواصل دراست

من أشھر طالبھ السید حس$ن  ،  م١٨٩١التبغ والتنباك في ایران سنة شتھر بفتواه الشھیرة بتحریم م أ١٨٧٤ منذ سنة
محاض$راتھ ودروس$ھ    فضًال على ،حوالي تسعة كتب الف ،نوريالشیخ فضل اهللا الو ،الخراساني واالخوند المدرس

-١٩٠٥دورالمثقف$$ین والمج$$ددین ف$$ي الث$$ورة الدس$$توریة االیرانی$$ة  ، قحط$$ان جابراس$$عد ارح$$یم التكریت$$ي٠وتق$$اریره 
   ٠ ٣٩ص،)م٢٠٠٥،كلیة التربیة : جامعة تكریت ( ،رسالة ماجستیر،م ١٩١١

وھ$و  ،المقدمات ثم ھ$اجر ال$ى الع$راق    ولد في اصفھان ودرس فیھا : ) م١٩٤٦ -١٨٦٧(الحسن االصفھاني  أبو )٦(
الت$ي تفج$رت منتص$ف ع$ام     ی$ران  إالدس$توریة ف$ي    الحرك$ة  الخوند محمد كاظم الخراس$اني وم$ن مؤی$دي   أمن تالمذة 

عدي محمد ٠م ١٩٢٠اصبح المرجع الدیني االعلى في العراق بعد وفاة المرجع محمد تقي الشیرازي سنة ،م١٩٠٥
 ،)٢٠٠٧،االداب كلی$$ة : الكوف$$ة جامع$$ة(،ماجس$$تیر رس$$الة ،م١٩١١-١٨٣٩ االخون$$د ك$$اظم محم$$د ،ك$$اظم الس$$بتي 

  ٠ ٩٣ص

اعتلى العرش وھو في سن السادس$ة عش$رة م$ن    ،رابع الملوك القاجاریین  :) م١٨٩٦ -١٨٤٧(ناصر الدین شاه  )٧(
ج$$ل االس$$تحواذ عل$$ى االمتی$$ازات  أم$$ن  عل$$ى إی$$ران الروس$$ي –امت$$از عھ$$ده الطوی$$ل بالص$$راع البریط$$اني   ،عم$$ره 

إی$ران  ،دونال$د ولب$ر  ٠تكل$ل بالنج$اح   لكنھ$ا ل$م  ب$ذلت ع$دة جھ$ود لتحس$ین االوض$اع       هوفي عھد،االقتصادیة والسیاسیة 
 -٩٩ص ، )م١٩٨٥،دار الكات$ب المص$ري    :الق$اھرة  (،٢ط،ترجمة عبد المنعم محم$د حس$نین   ،ماضیھا وحاضرھا 

٠ ١٠٢  



                                                  )٧(  

سرة كانت بدایة العالقة مع األ ذهوھ،  م١٨٨٧سنة  ھذه المھمةفانتدب السید علي الیزدي ل في شیراز

في إی'ران  وحظي السید الیزدي باحترام االسرة الحاكمة،  ) ١( م١٩٠٨حتى عام الحاكمة التي امتدت 

  ٠) ٢( بالصالة علیھ عند موتھ الیزدي السید وصىأقد ن مظفر الدین شاه أحتى ، وعنایتھا

  

ھ''ا الس''ید الی''زدي بالص''راع ال''دولي عل''ى إی''ران م''ن أج''ل الظف''ر تمی''زت الم''دة الت''ي ع''اش فی    

حی''ث ،وك'ان الص'راع عل''ى أش'ده ب'ین ال'روس والبریط'انیین  ، )السیاس'یة،االقتص'ادیة(باالمتی'ازات 

وواج''ھ االمتی''از ، م١٨٧٢ع''ام )  ٣(Roetr)(الحص''ول عل''ى امتی''از رویت''رم''ن اس''تطاعت بریطانی''ا 

الروس الذین ح'ذروا الش'اه عن'د زیارت'ھ إل'ى موس'كو ع'ام معارضة داخلیة ودولیة السیما من جانب 

نتیج'ة لھ'ذه المواق'ف ت'م إلغ'اء ،بوس'اطة اح'د رعایاھ'ا یران بی'د بریطانی'اإمن وقوع ثروات  م١٨٧٣

  ٠)٤(م ١٨٧٣االمتیاز في الحادي عشر من تشرین الثاني 

ول الش'اه تع'ویض وعن'دما ح'ا، لكن الصراع استمر بین ال'دولتین م'ن أج'ل الظف'ر باالمتی'ازات      

عم'ل والرض'اء ، م ١٨٨٩بریطانیا بأعطائھا الحق بإنشاء المصرف االمبراطوري ف'ي إی'ران ع'ام 

   ٠) ٥( م١٨٩١الجانب الروسي بمنحھا حق إنشاء مصرف الخصم في طھران سنة

كذلك تمیزت ھذه المدة بظھور الدعوات االصالحیة لتحسین األوضاع لطبقات المجتمع كافة     

  عد ــم عند زیارتھ إلى إیران ب١٨٨٧عام )٦(مقدمتھا ما نادى بھ السید جمال الدین األفغاني  يــیأتي ف

                                                   

                                                 
جامع$$ة شناس$$ي  :تھ$$ران (،قانونك$$ذاري نماین$$دكان مجل$$س ش$$وراي مل$$ي دربیس$$ت وی$$ك دوره   ،زھ$$راء ش$$جیعي  )١(

  ٠ ٣٨١ص،)ش١٣٤٤،سیاسي

مرك$$ز بررس$$ي اس$$ناد  : تھ$$ران ( ،س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي ب$$ھ روای$$ت اس$$ناد س$$اواك     ،وزارت اطالع$$ات  )٢(
 ٠ ٥ص،)ش١٣٨٠،تاریخي

 ش$$ھرتھ توازداد،خب$$ار عم$$ل ف$$ي مج$$ال األ،نیوكاس$$ل ةف$$ي مدین$  م١٨١٦یھ$$ودي االص$$ل ول$$د ع$$ام : دي رویت$ر   )٣(
اس$تطاع الحص$ول عل$ى امتی$از ف$ي      ، وك$ان ص$احب مص$رف ف$ي بریطانی$ا     ،لالخب$ار  رویت$رز  وكال$ة عندما عمل في 

الخل$یج   وص$وًال ال$ى  والعاص$مة طھ$ران    ف$ي اقل$یم ك$یالن ش$مال إی$ران      تضمن انشاء س$كة حدی$د ب$ین رش$ت     ،إیران 
عبداهللا لفتھ حالف البدیري  ٠ لفضةالعربي مع الحق في استغالل المعادن على طول ھذا الطریق باستثناء الذھب وا

كلی$ة  : جامع$ة واس$ط   (،رس$الة ماجس$تیر   ، م١٩١١  -١٩٠٥دور المؤسسة الدینیة في الثورة الدستوریة ف$ي ای$ران   ،
  ٠  ٢٨ص ، )م٢٠٠٥،التربیة 

 ٠ ٣١- ٢٨ص ، المصدر نفسھ  (٤)

  ٠ ١٠١ص ،المصدر السابق ،دونالد ولبر  (٥)
  

ین ظھروا في الق$رن التاس$ع عش$ر    ذھم االصالحیین االسالمیین الأمن : ) م١٨٩٧-١٨٣٩(جمال الدین االفغاني  (٦)
س$افر إل$ى الحج$از والنج$ف     ، ولد في سعد آباد في افغانستان لعائل$ة مرموق$ة كان$ت تحك$م بع$ض م$ن اج$زاء البل$د         ، 

أص$در م$ع   ، ) افغانس$تان تتمة البیان في ت$اریخ  (،) الرد على الدھریین (من أھم كتبھ ، وكربالء لتلقي العلوم الدینیة 
الشیخ محمد عبده مجلة العروة الوثقى في باریس حاول ایق$اظ المس$لمین م$ن س$باتھم الطوی$ل وال$دعوة أل$ى محارب$ة         

جم$$ال ال$$دین األفغ$$اني وأث$$ره ف$$ي الفك$$ر السیاس$$ي العراق$$ي  ،مع$$د ص$$ابر رج$$ب التكریت$$ي : للمزی$$د ینظ$$ر٠االس$$تعمار
 ٠ )م١٩٩٩،الداب كلیة ا: جامعة بغداد ( ،رسالة ماجستیر ،



                                                     )٨(  

 ن یكونأو،ذ االستبداد صالح شؤون الحكم ونبإلى إدعى  إذ،دعوة تلقاھا من ناصر الدین شاه 

ولكن الشاه ، یران لتكون الحكومة دستوریةساسي إلأسن قانون  بوساطةالشعب مصدر السلطات 

ً نیابیاً تكون سلطتھ اوسع من سلطة الشاه  رأى في االصالحات تقییداً لحكمھ باعطاء الشعب مجلسا
فضالً على عملھ ،لك التوجھاتلكن عالقة السید الیزدي باالسرة الحاكمة حالت دون مساندتھ لت، )١(

 ً ً دینیا ً وواعظا مما وطد عالقتھ االجتماعیة بأھالي مدینة ،بالبالط الملكي كان السید الیزدي خطیبا

ً عن مراسم العزاء الحسیني واعداد خطباء المنبر الحسیني أسماه ،شیراز وسائل ( وآلف كتابا

  ٠)٢() مظفري

فض''الً عل''ى عمل''ھ ف''ي ال''بالط  )٣(الدینی''ة ) الق''ادة) (سبھس''االر(عم''ل الس''ید أس''تاذاً ف''ي مدرس''ة     

إذ ك'ان  )٥( الش'یخ فض'ل هللا الن'وريم'ع  ) ٤(وكان ذا عالقة حمیمة واتفاق في وجھات النظر، الملكي

  ٠كالھما یؤیدان الحكم الملكي

 ) ٦(أصبح علي الیزدي ضمن حاشیة ولي العھد محمد علي ، م١٨٩٦بعد مقتل ناصر الدین شاه عام 

  ـائلة ــواثناء وجود عـ، بــرفقة ولي العھد  )٧(م ســـافر الیزدي وعائلتھ الى تبریز١٩٠٠ي سنة وفـــ

  

  

                                                 
  ٠ ٢٥- ٢٣ص ، المصدر السابق،معد صابر جابر التكریتي (١) 

تھ$$ران ،) مجل$ة  ( ،))ك$$اوش نام$ھ عل$وم انس$$اني  ((، ھاق$$ا س$ید عل$وي ی$$زدي وانق$الب مش$روط    ،عب$اس ھاش$م زاده   )٢(
  ٠ ٩٨ص،١شمارة ،ش ١٣٧٩،

 ٠ ٦ص،سابق المصدر ال،وزارت اطالعات  ٠تعرف الیوم بمدرسة الشھید مرتضى المطھري  )٣(

-٤جل$$د ،)ش  ١٣٣١،جابخان$$ھ ف$$ردین  : تھ$$ران (، ج$$اب دوم، ت$$اریخ انق$$الب مش$$روطیت   ،زاده  كمھ$$دي مل$$  )٤(
 ٠ ٩١٢ص،٥

  
درس المق$دمات  ،ول$د ف$ي قری$ة كج$ور     ،ی$ران  إلتقلید ف$ي  امن كبارمراجع  : )م١٩٠٩-١٨٤٧(فضل اهللا النوري  )٥(

غیر ،عندما بدأت الحركة الدستوریة كان من الموالین لھا ،ة حوزاتھا العلمیلى العراق ودرس في إسافر ،یران إفي 
وق$د  ،إذ أص$بح م$ن أش$د المعارض$ین لھ$ا      ،م  ١٩٠٨ان موقفھ تبدل بعد تعطیل الدستور من قبل الش$اه ف$ي حزی$ران    

لك$ن موق$ف الن$وري ادى ف$ي      ،استفاد الشاه كثیرًا من موقفھ ھذا إذ بدات حملة اعتقاالت ونفي ضد انص$ار الدس$تور  
رج$ال  ،اب$و الحس$ن عل$وي     ٠م ١٩٠٩لى طھ$ران ف$ي تم$وز    إبعد دخولھم  اإلیرانیینعلى ید الثوارنھایة الى مقتلھ ال

  ٠ ٨٢-٨١ص،) ش١٣٦٣، انتشارات اساطیر: تھران ( ،جاب دوم ، عصر مشروطیت 
  

للعھ$د ع$ام   ص$بح ولی$ًا   أ،كب$ر لمظف$ر ال$دین ش$اه     ولد في تبریز وھو االبن األ :)م١٩٢٦ -١٨٧٢(محمد علي شاه  (٦)
حتى تم   الدستورنصار ألكنھ دخل في صراع شدید مع ،م١٩٠٧استلم مقالید الحكم بعد وفاة والده في عام ،م١٨٩٦

ورب$$ا حت$$ى أس$$تقر ف$$ي أو،ح$$اول بع$$دھا بمس$$اعدة ال$$روس الرج$$وع ال$$ى الحك$$م لكن$$ھ فش$$ل   ،م١٩٠٩خلع$$ھ ف$$ي تم$$وز  
ف$ة  جامع$ة الكو (،رسالة ماجس$تیر ،١٩٠٩-١٩٠٧ ایران في عھد محمد علي شاه،صباح كریم ریاح الفتالوي ٠مماتھ

  ٠) ٢٠٠٣،كلیة االداب : 

 الثانی$ة بع$د العاص$مة طھ$ران م$ن حی$ث االھمی$ة        ةالمدین$  دی$ران وتع$  إمدین$ة تق$ع ف$ي الش$مال الغرب$ي م$ن       ،تبریز  (٧)
  ٠ ٧٣٧،المصدر السابق ، برویز اسدي واخرون ٠ االقتصادیة والسیاسیة



                                                     )٩(  

الطباطبائي في تبریز درس ضیاء الدین المقدمات في الفقھ على ید والده فضالً على أساتیذ 

) ثریا(وانتظم ضیاء الدین في مدرسة ، م ١٩٠٤العائلة إلى طھران  ثم انتقلت،متخصصین آخرین

     ٠)١(للعلوم الحدیثة وأجاد الفرنسیة واالنكلیزیة 

فقد كانت لھ بعض المواقف التي ، على الرغم من قرب السید علي الیزدي من العائلة المالكة   

ففي بدایة سنة ،إن لزم األمر  أوضحت عالقتھ الطیبة بأبناء شعبھ واستعداده للوقوف بوجھ الشاه

للضرب واالھانة  )٢(م تعرض المیرزا محمد رضا كرماني المجتھد الدیني في مدینة كرمان١٩٠٥

فاجتمع رجال الدین في منزل الشیخ فضل هللا النوري ومنھم السید عـلي ،من قبل أجھزة الحكومة 

رعـن سخطھم وشجبھم لممارسات الیزدي وقرر المـجتمعون إرسال مـبعوث من قبلھم للشاه للتعبی

وفي اللقاء ،الحكومة ضد رجال الدین ووقع االختیار على السید علي الیزدي الذي وافق في الحال

 یران المسلمة الإن إ "انتقد السید الیزدي أجھزة القمع الحكومیة واستھانتھا بكرامة المواطنین مبیناً 

حماتھا والخیمة  كون العلماء،ساءة الى العقیدةاالعمال التي فیھا ان تحصل فیھا مثل ھذه أیمكن 

  ٠)٣("  التي یستظل بھا الناس

فقد كان ضیاء ، بدأت معالم التناقض بینھ وبین والده ،عندما بلغ السید ضیاء الدین سن الرشد    

الدین یغیر من شكلھ الظاھري بخلعھ الزي الدیني وارتداءه البنطال والقبعة لیوحي لآلخرین بالتجدد 

                                                      وینغمس في أمور كالموسیقى وغیرھا، وكان مـنذ البدایة یتجاوز التقالید االجتماعیة، لـحداثة وا

وقد أثارت ھذه الممارسات حفیظة االصدقاء واالقرباء ، خالف األعراف التي نشأ في ظلھا

، ً   ٠)٤(ة كثیر وعرضھ إلى النقد والذم احیانا

  

  

  

                                                 
مطالع$$ات ت$$اریخ  ھموسس$$ : تھ$$ران(اجتم$$اعي س$$ید ض$$یاء طباطب$$ایي،  یاس$$يزن$$دكاني س،محم$$د رض$$ا تبری$$زي   )١(

  ٠ ١٤ص،)ش ١٣٧٩،معاصرایران 

وثاني مدینة بعد ھمدان من حیث االرتفاع ع$ن  ، ریفیة  ةوھي مدین، یران إ تقع في الجنوب الشرقي من،كرمان  (٢)
  ٠ ٧٥٢ص، المصدر السابق ، برویز اسدي واخرون ٠مستوى سطح البحر 

جل$د  ،)ش ١٣٣١، انتش$ارات علم$ي   :  تھ$ران (،تاریخ بیداري ایرانی$ان   ، محمد ناظم االسالم كرماني: عن  نقًال (٣)
) ش١٣٦٢،امی$ر كبی$ر    :تھ$ران  ( ،ش$انزدھم ج$اب  ،یران إ ھتاریخ مشروط،احمد كسروي تبریزي  ؛٢٥٩ص،اول 
  ٠ ٥٤- ٥٢ص ،اولجلد ،

  ٠ ١٥ص، المصدر السابق،محمد رضا تبریزي )٤(

  

 



                                                    )١٠(  

لیبدأ من  ، ،م ١٩٠٥بعد وفاة والدتھ في حزیران  )شیراز(عاد ضیاء الدین إلى مسقط رأسھ    

في  ھناك أولى خطواتھ بالعمل الصحفي والسیاسي في ظل بروزالمالمح األولى للحركة الدستوریة

المنظمات السریة التي تشكلت العام التي ساندھا بقلمھ ونشاطھ مع إحدى كانون األول من ذلك 

  ٠)١(تھا لنصر

فعن'دما أم'رت الحكوم'ة اإلیرانی'ة   ف'ي ، الحرك'ة  ھذه ساس في نشوبكان العامل االقتصادي األ    

 -نظراً الرتفاعھا بسبب الح'رب الروس'یة  ببیع مادة السكر بسعر محددم التجار ١٩٠٥كانون االول 

فض'''الً عل'''ى ارتف'''اع أس'''عار الم'''واد ،% ٣٣إذ ارتف'''ع س'''عرھا بنس'''بة ،)٢(م ١٩٠٥-١٩٠٤لیابانی'''ة ا

لك'ن التج'ارلم یلتزم'وا ب'ذلك األم'ر بس'بب الخس'ائر ، %٩٠االخرى كالحنطة التي وصلت الى نس'بة 

باس'تدعاء بع'ض التجارالكب'ار  )٣(عندھا قام حاكم طھران عالء الدولة ،التي تعرضوا لھا نتیجة ذلك 

مم'ا أث'ار غض'ب الن'اس وح'رك ) الس'وق التج'اري() الب'ازار(فأمر بمعاقبتھم بقسوة في ، ،ى مقره ال

                                                       ٠)٤( مشاعرھم ضد الحكومة وأسالیبھا القاسیة

الجوامع وندد رجال الدین من على منابر ،فأغلقت األسواق وأخذ الناس بالتظاھر بالشوارع    

 بدهللاـــــعوقد تزعم الحملة المرجعان آیة هللا السید ،  بالحكومة وأسالیبھا القسریة ضد أبناء الشعب

  ٠ محمد الطباطبائيآیة هللا السید و )٥( البھبھاني

                                                 
) مجل$ة (، ))اس$ناد  ھكنجین$ ((،تاریخجھ روزنام$ھ نك$اري س$ید ض$یاء ال$دین طباطب$ائي       ،اسماعیل رضواني محمد  )١(
  ٠ ٦٣ص،٦-٥شمارة ،ش  ١٣٧١بھار وتابستان ،تھران ،

فكان$ت  ،وانتھ$ت بانتص$ار الیاب$ان    ،) كوری$ا ومنش$وریا   (اندلعت ھذه الحرب بسبب النزاع على الش$رق االقص$ى    )٢(
عب$$$دالوھاب : للمزی$$$د ینظ$$$ر ٠ن$$$زال ھزیم$$$ة بق$$$وة اوربی$$$ة ف$$$ي الت$$$اریخ الح$$$دیث   إ نول دول$$$ة اس$$$یویة ت$$$تمكن م$$$ أ

  ٠ ١٩٣ص،٢ج،)ت.د ،سسة العربیة للدراسات والنشر ؤالم:  بیروت(،موسوعة السیاسة ،الكیالي

حك$م ع$دة والی$ات ف$ي ای$ران م$ن أھمھ$ا ش$یراز         ، ھو المیرزا احمد بن محمد رحیم خان ال قاج$ار  :عالء الدولة (٣) 
التج$ى ال$ى الس$فارة الروس$یة بع$د خل$ع الش$اه محم$د         ،عرف بقسوتھ وبطش$ھ لمعارض$ي الدول$ة    ،شاه واسترابادوكرمن

م برئاسة مورغان شوستر ١٩١١كان معارضًا للبعثة االمریكیة التي جاءت الى ایران عام ، م ١٩٠٩علي في سنة 
المص$$در الس$$ابق ،لحس$$ن عل$$وي اب$$و ا ٠م١٩١٢نتیج$$ھ موقف$$ھ م$$ن الحرك$$ة الدس$$توریة قت$$ل عل$$ى ی$$د مجھ$$ول ع$$ام    ،
  ٠ ٧٧-٧٦ص،

  ٠ ٥٤-٥٠ص ، المصدر السابق ، لفتھ حالف البدیري عبداهللا )٤(
 

ف$$ي  عب$$داهللا ول$$د ،اب$$وه الس$$ید اس$ماعیل م$$ن كب$$ار المجتھ$$دین ف$ي إی$$ران    :) م١٩١٠ -١٨٤١(عب$داهللا البھبھب$$اني   )٥(
لمؤیدین للمرج$ع الش$یرازي عن$دما اطل$ق فت$واه      كان من ا،ھاجر الى العراق وبقي فیھا عدة سنوات ، ، مدینة بھبھان

عرف عنھ انتقاده لالوضاع السیئة ف$ي إی$ران الس$یما ف$ي س$یطرة االجان$ب عل$ى م$وارد         ،م ١٨٩٠بتحریم التبغ عام 
محمد ٠دفن في النجف االشرف و، قتل على ید مجھولین،بعد تعطیل الدستور نفي السید الى مدینة كرمنشاه ،الدولة 

  ٠ ١٨-١٧ص ، ٢ج،)م١٩٦٤،مطبعة االداب :النجف (،ف الرجال في تراجم العلماء واالدباء معار،حرز الدین 

  

  

 



                                                 )١١(  

س'''جد الش'''اه وس'''ط العاص'''مة طھ'''ران حی'''ث اجتم'''ع ھ'''ذان العالم'''ان ب'''الجموع الغاض'''بة ف'''ي م     

كونھ رأس الفساد والبالء ال'ذي یحلب'المواطنیین  )عین الدولة( رئیس الوزراءوحرضوا الناس على ،

لك'''ن رج'''ال ال'''دین وقف'''وا بح'''زم ض'''د ،فلج'''أ األخی'''ر إل'''ى محاول'''ة ب'''ث الفرق'''ة ب'''ین المعتص'''مین ،

ض''طراب ولتفری''ق وعل''ى ال''رغم م''ن ذل''ك ب''ث عم''الءه ب''ین الن''اس بھ''دف اث''ارة اال،المح''اوالت

وأرغم المرجع'ان الطباطب'ائي والبھبھ'اني ،المتظاھرین الذین تعرض قسم منھم إلى الطعن بالخناجر

  ٠)١( على العودة الى منزلیھما

( مسجدوالحراج الحكومة ذھب قسم من رجال الدین إلى  ،لتفویت الفرصة على رئیس الوزراء     

ألفي شخص من ط'الب الم'دارس الدینی'ة وتجارالس'وق واعتصموا ھناك مع ،  )٢( )الشاه عبد العظیم

وقد استمر ھذا االعتص'ام ش'ھراً ك'امالً ش'لت فیھ'ا األنش'طة االقتص'ادیة وتعطل'ت الم'دارس ،الصغار

                                                        ٠)٣(الدینیة في العاصمة بسبب ذلك 

صالحات جراء اإلإ،رئیس الوزراء عزل  :طرح المعتصمون مطالب عدة من أھمھا      

 )٤(ناوسجوزیف البلجیكي  إقصاء الموظف،) العدالة دار(سیس عدالة خانة أت، الضروریة

)Joseph naous(،  صاغیة من الشاه تطورت األحداث وزادت ً حین لم تلق المطالب أذنا

یده باعفاء رئیس  حامالً كتاب بخطاالضطرابات فاضطر مظفر الدین شاه إلى إرسال مندوب عنھ 

من منصبھ وتنفیذ  الذي كان محل رفض من قبل أغلبیة الشعب اإلیراني) عین الدولة( الوزراء

لى أعاد المعتصمون بعد ذلك خفت حدة االوضاع و، خرى حال عودتھم الى بیوتھم المطالب اإل

  ٠)٥(بیوتھم 

  

                                                 
دار اب$ن رش$د    :بیروت (،م١٩٧٩ – ١٩٠٦ایران من الثورة الدستوریة حتى الثورة االسالمیة ، طالل مجذوب  )١(
 ٠ ١٢٤-١٢٣ص ، )م١٩٨٠،

والشاه عبد العظیم ھو ابن عبداهللا بن الحسن ب$ن  ،انطھر العاصمة میال جنوبيأعشرة  على بعد یقع ھذا المسجد )٢(
-٥٢ص،، المصدر السابق،محمد حرز الدین٠وسمي بالشاه تعظیمًا لھ ،) ع(زید بن الحسن بن علي ابن ابي طالب 

٠ ٥٣ 

 ٠ ٥٥ص، المصدر السابق ، عبداهللا لفتھ حالف البدیري  )٣(

 ،م١٩٠٥ ف$ي بدای$ة   )ال$درك ( رمةوزیرا لشؤون الجند الحكومة االیرانیةموظف بلجیكي عینتھ  : جوزیف ناوس )٤(
ف$ي اح$دى    ادى تص$رفھ ، ث$م اص$بح م$دیرًا للكم$ارك    ، ص$الحیات واس$عة   م$ع منح$ھ  وزی$را للب$رق والبری$د     أص$بح ثم 

ھا اھان$ة لعقیدت$ھ الس$محاء الت$ي     ع$د  إذ،ال$ى اث$ارة الش$عب االیران$ي المس$لم      التنكریة بلبسھ زي رجال الدین  الحفالت
رس$$الة ماجس$$تیر ،م١٩٢٥-١٩٠٩ای$$ران ف$$ي عھ$$د احم$$د ش$$اه ،احم$$د ش$$اكر عب$$د الع$$الق  ٠ اء االفاض$$لیمثلھ$$ا العلم$$

  ٠ ١٥ص ،)٢٠٠٨،كلیة االداب  :جامعة الكوفة (،

 : جامع$ة بغ$داد  (،اطروح$ة دكت$وراه   ،م ١٩٣٣-١٩١٨العالقات البریطانیة االیرانی$ة  ،االلھ بدرعلي االسدي  عبد )٥(
  ٠ ٣٧ص، )م١٩٩٤،كلیة االداب 

  



                                                    )١٢(  

إذ عاد الناس إلى ،م ١٩٠٦اعاد األوضاع إلى التأزم في حزیران ،عدم تنفیذ الشاه لوعده  لكن 

فردت الشرطة بإطالق الرصاص علیھم ،التجمع بالشوارع واستطاعوا من السیطرة علیھا یومین 

فأدى ھذا إلى تصلب المواقف من ،فقتل عدد منھم من بینھم رجال دین وتجار وموظفین حكومیین 

وفي ثمانیة ، واعتصم خمسون منھم في دار المفوضیة البریطانیة في طھران ، تظاھرین جانب الم

  ٠)  ١(أیام ارتفع العدد إلى أربعة عشر ألف معتصم 

وضاع وتھدید رجال الدین بمغادرة البالد في حالة عدم االستجابة للمطالب مام تدھور األأ    

لى مطالبھم السابقة مطلباً وطنیاً إف المتظاھرین ضاأوقد ،تدخلت المفوضیة البریطانیة لحل االزمة 

ورضخ الشاه ،)٢(وھو قیام الشاه بتشریع دستور ینظم الحیاة النیابیة والسیاسیة في البالد  آخرً 

وفي  ،م بعزل رئیس الوزراء١٩٠٦تموز  الثالثین منفي  قراراً  إذ اصدر،لمطالب المتظاھرین 

 التاسع مناخر في  بقرارلحق أو،الدستور  ار سنقرب من العام نفسھ صدر آمن  الخامس عشر

تشرین  السابع منالذي افتتح في ) مجلس النواب( سیسأتم بموجبھ ت م١٩٠٦عام  یلولأ

                                                          ٠) ٣(م في عھد محمد علي شاه ١٩٠٧االول

دین الطباطبائي أجواء االنفتاح السیاسي وبدأ نشاطھ استغل ضیاء ال،بعد افتتاح المجلس النیابي    

ً بالمعنى المھني الحقیقي لكنھا كانت باكورة أعمالھ وقد جاء ھذا ،الصحفي وإن كان ال یعد نشاطا

لكنھا توقفت بعد تھدیدات ،في شیراز  م١٩٠٧التي اصدرھا في تشرین الثاني )سالم( نشریةعبر 

عن النشریة بتوزیع القصاصات والمنشورات اللیلیة  فاستعاض،من جانب معارضي الدستور لھ 

صوت )(نداي اسالم (بعد ذلك اصدر صحیفة ،بشكل سري وكانت تنادي بالحریة السیاسیة والفكریة

التي تمیزت مقاالتھا بلھجة حادة للغایة ضد متنفذي إیران ، م١٩٠٨في كانون الثاني  )اإلسالم

ة أنھا جعلتھ على المحك مع األحداث الجاریة في وتأتي أھمیة ھذه الصحیف، ومعارضي الدستور

ومنھا بدأ الناس یتعرفون على ھذا ، بالده من متابعة األخبار ونشرھا وإعطاء الرأي حولھا 

  ٠) ٤(الصحفي الذي قدر لھ أن یمارس دوراً رئیساً في الحیاة السیاسیة في إیران في العقود القادمة 

  

                                                 
، )م٢٠٠٠،الدار الثقافیة للنشر  :القاھرة ( ،م جذور التحول ١٩٤١-١٩٠٠تاریخ ایران السیاسي ،سعید الصباغ  )١(

 ٠ ٢٩ص

نم$ا ھ$دف   إكان ھذا المطلب من اقتراح زوجة المفوض البریطاني التي رأت ان تاس$یس دار العدال$ة القیم$ة ل$ھ و     )٢(
 ٠ ٢٩ص،المصدر نفسھ٠ ن یكون الحریة والمساواة والشورىأالمتظاھرین یجب 

 ٠ ٣٨ص ، المصدر السابق ،عبد االلھ بدر علي االسدي  )٣(

نقش سید ضیاء الدین طباطبائي در جامعھ سیاسي ، محمد بوزش ،))انترنیت(( ٠مولت ھذه الصحیفة من خالھ  )٤(
  ٠ ٤ص، WWW.BASHGAH.NET الموقع ، ایران

  

http://www.BASHGAH.NET


                                                 )١٣(  

فق''د ك''ان الس''ید الی''زدي ، أم''ا موق''ف وال''ده فل''م یك''ن واض''حاً ف''ي البدای''ة م''ع الدس''تور أو ض''ده   

ولع'''ب دور ،  ق'''در المس'''تطاع ل'''ذا ك'''ان یس'''عى التخ'''اذ موق'''ف حی'''ادي، یعم'''ل ف'''ي ال'''بالط الملك'''ي

ب''''ادرعلي ،رج''''ال ال''''دین بع''''زل رئ''''یس ال''''وزراء عن''''دما طال''''بف ، )١(الوس''''یط ب''''ین الط''''رفین

الی''زدي لحلحل''ة المش''كلة بوس''اطة الطل''ب م''ن الش''اه باالس''تجابة خوف''اً م''ن ت''دھور االم''ور نح''و 

  ٠)٢(االسوء 

 )٣( )المسqتبدة (لكن السید علي الیزدي تخلى عن موقفھ الحی'ادي واخ'ذ ی'دافع بش'دة ع'ن نظری'ة     

الجماھیروحش'دھم  وكان للسید الیزدي الدور األكبر في تعبئ'ة،الشیخ فضل هللا النوريالتي نادى بھا 

نص'ار أ اجم فیھ'اـى خطب'ة ھ'ـلق'أم و١٩٠٨ ش'باطف'ي الثالث'ین م'ن  )المدفعیqة) (توبخانqھ( میدانفي 

وفي ھذا التجم'ع تس'لل أح'د أنص'ار الحرك'ة الدس'توریة متنك'راً ،  )٤( سسات التابعة لھؤوالم الدستور

وبع'د نجات'ھ ،المھ'اجم  بزي امرأة وحاول قتل السید علي الیزدي لكن الرصاصة أخطأت ھدفھا فقت'ل

الت'ي اكتظ''ت بمعارض'ي الدس''تور ) مqqروي(م'ن محاول'ة االغتی''ال توج'ھ الس''ید الی'زدي إل''ى مدرس'ة 

  ٠)٥(وأخذ یشرح لھم نظریة الشیخ فضل هللا النوري ،

اتھم السید علي الیزدي بأن معارضتھ للحركة الدستوریة جاءت بفعل األم'وال الت'ي ك'ان یتلقاھ'ا     

إذ ادع'ى اعدائ'ھ بان'ھ ك'ان ی'وزع قصاص'ات ومنش'ورات مـ'ـسیئة للحرك'ة ،  )٦(ی'ة من الحرك'ة البھائ

  ٠) ٧(واتضح الحقاً أن من قام بھذا العمل شقیقھ السید محمد الیزدي ، الدستوریة

  

                                                 
 ٠ ٤٠٢ص، جلد جھارم، المصدر السابق ،ناظم االسالم كرماني محمد )١(

 ٠ ٤١٥ص،المصدر نفسھ  )٢(

ن ك$$ل ق$$انون أدع$$ت أالت$$ي ،فض$$ل اهللا الن$$وري الش$$یخ تزعمھ$$ا  للدس$$تورحرك$$ة مض$$ادة :  )المش$$روعة( المس$$تبدة )٣(
حطان جابر اسعد ارحیم ق٠وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ،لى القانون االلھي إیستند  نھ الوضعي بدعة أل

 ٠ ١٢٠ص،المصدر السابق ،التكریتي 

، باداش$نھاي ت$اریخي واس$ناد سیاس$ي    : تھ$ران  (،ص$ادق   ھخاطرات واسناد مستشار الدول، ھصادق مستشار الدول )٤(
 ٠ ٩٨١ص،جلد دوم،المصدر السابق، مھدي ملك زاده  ؛ ٤٢ص،)ش١٣٦١

 ٠ ٥١١ص،جلد دوم،المصدر السابق ،احمد كسروي تبریزي  )٥(

اھم الحركات الدینیة التي ظھرت في إیران في منتصف القرن التاسع عشر وجذور الحركة تع$ود ال$ى   :  البھائیة (٦)
وخلق$ت ھ$ذه   ، والباب إلیھ لذا سمیت الحرك$ة بالبابی$ة   ) ع(علي محمد الشیرازي الذي ادعى أنھ نائب االمام المھدي 

الى أن تتعامل معھ$ا ب$القوة إذ س$جن الش$یرازي وت$م إعدام$ھ ف$ي        الحركة فوضى كبیرة في إیران مما أدى بالحكومة 
) بھ$اء اهللا ( فانقسمت الحركة الى أربعة فرق ومنھا البھائیة نسبة إل$ى حس$ین عل$ي ن$وري الملق$ب ب$ـ       ، م ١٨٥٠عام 

وتطورت الحركة عل$ى ی$د عب$اس افن$دي اب$ن بھ$اء اهللا ال$ذي اس$تطاع م$ن          ، الذي ادعى أن الباب قد اوصى بخالفتھ 
ال$دار العربی$ة للموس$وعات    : بی$روت  ( ،موسوعة ای$ران السیاس$یة   ،حسن كریم الجاف ٠توثیق عالقتھ بالبریطانیین 

 ٠ ٢٤٦-٢٣٨ص ، ٣ج، ) ٢٠٠٨،

  ٠ ٨ص،جلد دوم ،) ش١٣٢٥،انتشارات كمان :صفھان إ( ،تاریخ جراید ومجالت ایران ،محمد صدر ھاشمي  )(٧



                                                 )١٤(  

اتجھ''ت  ١٩٠٨ین م''ن ش''باط بع''د تع''رض محم''د عل''ي ش''اه لمحاول''ة اغتی''ال ف''ي الث''امن والعش''ر    

االوضاع العامة في ایران نحو التدھور بعد صدور اوام'ر م'ن الش'اه لقوات'ھ بض'رب بنای'ة البرلم'ان 

كم'ا ص'درت اوام'ر بتعطی'ل العم'ل ،م ١٩٠٨اإلیراني بالمدفعیة في الثال'ث والعش'رین م'ن حزی'ران 

، ل'ى االعتق'ال والنف'ي فأدت ھذه االحداث الى تعرض انصار الحركة الدس'توریة ا، م١٩٠٧بدستور 

صqqوت ( ص''حیفة هص''دارتھدی''دات م''ن أنصارالش''اه عل''ى خلفی''ة إض''یاء ال''ـدین الطب''ـاطبائي  وتلق''ى

فقام الطباطبائي بمغادرة مدینة شیراز متنكراً خوفاً عل'ى حیات'ھ ،المؤیدة للحركة الدستوریة  )االسالم

وباع'داد ض'خمة  )دسqتورنھضqة ال(نش'ریة  توزی'عق'ام بتحری'ر و طھران حیث في العاصمة واستقر
)٠)١  

بل شارك ف'ي المظ'اھرات الت'ي انطلق'ت ف'ي إی'ران لتأیی'د ،لم یكتف ضیاء الدین بدوره الصحفي     

لكنھ تعرض للنق'د بس'بب وق'وف وال'ده ف'ي الص'ف المع'ارض ،الثوارالذین كانوا یقاتلون قوات الشاه 

واس'تطاع ض'یاء ، قرب س'قوطھلذلك حاول تغییر موقف والده بـعد أن بین لھ ضعف موقف الشاه و،

إذ ك''ان نش''یطاً ف''ي مناص''رتھم ،ال''دین الطباطب''ائي م''ن اقن''اع وال''ده باالنض''مام ال''ى انص''ار الدس''تور 

إذ قل''ل الس''ید الی''زدي م''ن زیارات''ھ لل''بالط وانتق''د الحكوم''ة ف''ي جلس''اتھ ، كنش''اطھ ف''ي معارض''تھم 

الی'زدي ف'ي ش'ھر  ع'رضتنتیج'ة لھ'ذه المواق'ف ،الخاصة وعبر ع'ن س'خطھ عل'ى االوض'اع القائم'ة 

   ٠)٢(حاكم طھران  اتھم بتدبیرھالى محاولة اغتیال إ م١٩٠٨تشرین االول 

فم'نھم ، المؤرخون في تفسیرھذا االنحیاز من جانب الس'ید الی'زدي باتج'اه حرك'ة الدس'توراختلف    

الدول'ة یرى الطرف اآلخ'رال س'یما اعدائ'ھ أن ،  )٣(وتأثیره  من قلل من أھمیة دور ولـده ضیاء الدین

ھ''ي الت''ي س''اقتھ لھ''ذا الموق''ف م''ن اج''ل التغلغ''ل ب''داخل ص''فوف أنص''ار الدس''تور ومعرف''ة أع''دادھم 

  ٠)٤(والقوى الموالیة لھم 

ً إبان ذلك ، مھما كان سبب التحول في موقف الیزدي      فقد خسرت حركة المستبدة نصیراً قویا

ة تعد قوة دفـع كبـیرة واتـضح إلـى جانب الحركة الدستوری ءفوقوف مجتھد شجـاع وجري،الموقف 

   م١٩٠٨فـي شـھر تشرین الثاني  )٥(ھـذا االمــرعـندما توفي الـحاج مـیرزا حسین خلیل الطھراني 

                                                 
 ٠ ٤ص، لسابقالمصدر ا،محمد بوزش  ،)) انترنیت((  )١(

 ٠ ١٥ص،المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي  )٢(

تھ$ران  (،كزار شھاي سیاسي وزارت خارجھ روسیھ ترازي درباره انقالب مش$روطھ ای$ران   ، واخرونفتح اهللا  )٣(
 ٠ ٤٢ص،جلد دوم ،)ش ١٣٦١،امیر كبیر :

 ٠ ٤٣ص،المصدر نفسھ  )٤(

كث$$ر بع$$د وف$$اة أواش$تھر  ، التقلی$$د ف$ي النج$$ف االش$$رف  ح$د مراج$$ع  أ:  )م١٩٠٨-١٨١٢( حس$ین خلی$$ل الطھران$$ي (٥) 
محم$د   ٠یران وس$اندھا بق$وة حت$ى وفات$ھ    إمن مؤیدي الحركة الدستوریة في ، م١٨٩٤رازيیالمیرزا محمد حسن الش

  ٠ ٢٨١-٢٧٦ص، ١ج،المصدر السابق،حرز الدین



                                                    )١٥ (  

بیتھ إذ اقام السید الیزدي مجلس فاتحة في ،احد مــراجع النجف األشرف ومن أنصار الدستور 

وخطب بالناس في الیوم الثاني للعزاء بخطبة ضد الشاه وانصاره مما دعى ،حضره المئات 

لكنھ استمر بإقامتھ فالتف الناس حولھ بل وطالبوا بجعلھ على ،بالحكومة إصدار امٍر بإیقاف العزاء 

  ٠)١(رأس الحركة الدستوریة 

ھا والده نتیجة مواقفھ ضد الحكومة ضیاء الدین الطباطبائي من الشعبیة التي حصل علی أفاد    

) المنتصر الفاتح) (جھانكیر( منظمةم رئیس ١٩٠٨ن یصبح في كانون االول أواستطاع ،والشاه

من أجل دعم الحركة  یلول من العام نفسھأالتي كانت قد تشكلت في  في طھران السریة

االتصال مع السفارات  ةبوساطواقتصرت مھمتھا في البدایة على كسب التأیید لقضیتھم ،الدستوریة

  ٠)٢( االجنبیة في طھران

وجاء ھذا ،لكن ھذه المنظمة انحرفت عن عملھا السلمي متخذة طریق الكفاح المسلح  منھجاً لھا     

تفجیر متجر ومن بین أعمالھا محاولة ، بفعل العنف الذي مارستھ الحكومة ضد أنصار الدستور

إذ تم صنع القنبلة الیدویة من ،)٤( لسیاسة محمد علي شاه الذي كان مؤیداً  )٣( سماعیلإالحاج محمد 

، قبل مھندس نمساوي تعرف علیھ الطباطبائي وأستطاع اإلفادة من خبراتھ في تصنیع المتفجرات

م ١٩٠٩لكن العملیة فشلت وألقي القبض على المشتركین بھا في الثاني والعشرین من شباط 

  ٠)٥() حدیقة الشاه)(باغ شاه(عدموا في سجن أو

السید ضیاء  إلى أخذنا إسماعیل خان" : في التحقیقات معھم اعترف احد المنفذین بــقولھ     

الذي  لسماعیإالدین بن السید علي آقا الیزدي فاعطانا السید قنبلة لنضعھا في دكان الحاج محمد 

ن ھدفنا من وكا،محمد علي شاه ل اً لكنھ كان من موالی،المجلس في الدورة االولى  نوابكان احد 

نتیجة إغالق طرب الوضع العام یضومن جھة اخرى س،وضع القنبلة ھو حرق الدكان من جھة 

  ٠)٦(" البازار

                                                 
عباس ھاش$م زاده  ٠م ١٣/١١/١٩٠٨ي تقریره بتاریخ ف الروسیة في طھران القنصلیةعضاء أكده احد أوھذا ما  )١(
 ٠ ٩٨٢ص،جلد دوم ،المصدر السابق،مھدي ملك زاده ؛١٠١ص ،المصدر السابق،

  ٠ ١٨ص،المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي   )٢(

محم$$د س$$تقر أ ،ام$$تھن التج$$ارة وك$$ان ناجح$$ًا فیھ$$او ول$$د ف$$ي تبری$$ز،كب$$ر التبری$$زيأعل$$ي  اب$$وه : س$$ماعیلإمحم$$د   (٣)
توط$دت عالقت$ھ بمحم$د عل$ي     ، م١٩٠٧أصبح نائبًا في الدورة البرلمانیة االول$ى  ، م١٨٩٥عام في طھران اسماعیل 
قت$ل  ،م اعتصم في القنصلیة الروسیة ١٩٠٩ما خلع الشاه في تموز دعن،) السكة( الضرب  دار صبح مسؤولأشاه و
  ٠ ٩٦-٩٥ص، المصدر السابق،علوي  ابو الحسن٠م ١٩١٢عام 

 ٠ ٨٧٩ص،جلد دوم،بقالمصدر السا،تبریزي احمد كسروي )٤(

 ٠ ١٩ص،المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي )٥(

  ٠ ٨٧٩ص،جلد دوم ،المصدر السابق،احمد كسروي تبریزي :نقًال عن  )٦(



                                                    )١٦ (  

فالتجأ إلى السفارة العثمانیة في آذار ،نتیجة لھذا االعتراف طاردت الحكومة ضیاء الدین  

فخافوا من وجود ضیاء ،في حینھا عدد من أنصار الدستور قد اعتصموا بالسفارة وكان ،م١٩٠٩

لم یغادر السفارة فسوف  اذافأنذروه ،الدین بینھم لئال تحسبھم الحكومة أنھم شركاءه في ھذا العمل 

فاضطر إلى التنكر والخروج لیالً والتجأ إلى أحد وجھاء طھران وھو ، یبلغون الحكومة عنھ 

فالتجأ ،حمایتھ  لكنھ رفض، الذي كان یمتلك عالقات متینة مع البریطانیین  )١() خانحسین قلي (

  ٠)٢(إلى السفارة البریطانیة 

في اثناء ذلك كان والده من بین المعتصمین في مسجد الشاه عبد العظیم للمطالبة بإعادة     

منحھ اللجوء السیـاسي  وأثرت تلك األحداث على مــوقف السفارة البریطانیة التي رفضت،الدستور

ً مـن قبل الحـكومة ، ً ومطلـوبا وال ترید ، فضالً على موقف والده المـعارض للشـاه ،كـونـھ متھما

وخیرتھ السفارة بین المغادرة او تسلیم نفسھ ، السفارة أن یفھم موقفھا بأنھ تحدي للشاه ولحكومتھ 

ن االمة التي تنشد نعمة الحریة إ " وعندما سمع ضیاء الدین ھذا الرد قال، )٣( إلى الحكومة

  ٠)٥(فغادرھا والتجى إلى السفارة النمساویة  ،)٤(" بمساعدة االجانب لیست جدیرة بھا 

یشیر المؤرخ اإلیراني محمد رضا التبریزي إلى رأي آخر البد من الوقوف عنده وھو أن      

بھدف إبعاد  ))ناریو مفبركسی(( رفض حسین قلي خان ومن ثم السفارة البریطانیة لحمایتھ كان

الطباطبائي عن السفارة وإظھار العالقة بینھم بالمتوترة والباردة من أجل اعداده لیكون عنصراً 

فبریطانیا وعن طـریق سفارتھا فـي طھران ھي ،وھذا ما أكدتھ األحداث الالحقة،فاعالً في المستقبل

ً في سیر ،یة التي رتبت مقدمات لجوء ضیاء الدین إلى السفارة النمساو وتدخلت تدخالً واضحا

في السفارة النمساویة  ءم وھو ملتجى١٩٠٩محاكمتھ التي اقامتھا حكومة طھران لھ في اواخر آذار

  ٠)٦(واقترحت السفارة بدالً عن ذلك حضوره المحاكمة برفقة السفیر النمساوي،التي رفضت تسلیمھ 

                                                 
درس ف$$ي الھن$$د ولن$$دن  ،یحم$$ل الجنس$$یة البریطانی$$ة ، ی$$ران إس$$رة ن$$واب المعروف$$ة ف$$ي  أم$$ن  :حس$$ین قل$$ي خ$$ان   )١(

ف$ي طھ$ران   رئ$یس ال$دائرة الش$رقیة     ث$م اص$بح  ، بریطانی$ة ف$ي طھ$ران   اصبح المت$رجم االول ف$ي الس$فارة ال   ،وباریس
اص$$بح وزی$$ر للخارجی$$ة ف$$ي حكوم$$ة حس$$ن خ$$ان   ، م١٨٩٧ال$$ى ١٨٨٢للم$$دة م$$ن التابع$$ة لحكوم$$ة الھن$$د البریطانی$$ة  

المص$در الس$ابق   ،اب$و الحس$ن عل$وي    ٠م  ١٩١٤اصبح سفیر ایران في المانی$ا ع$ام   ،م١٩١٠عام )مستوفي الممالك(
 ٠ ١٢٤-١٢٢ص،

) مجل$$ة))(اس$$ناد ھكنجین$$((،اس$$نادي نویافت$$ھ از زن$$دكاني س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي ی$$زدي ،عب$$اس ھاش$$م زاده  )٢(
 ٠ ١٣٢ص،٨-٧شمارة ،ش ١٣٧١،باییز وزمستان  ،تھران،

 ٠ ١٣٣ص،المصدر نفسھ  )٣(

  ١٣٤٣،بی$ر  امی$ر ك  :تھ$ران  (،فرزن$د انق$الب ای$ران باترجم$ھ اق$اي ض$یاء ال$دین طباطب$ائي         ،حزب وطن ای$ران  )٤(
 ٠ ٧ص،)ش

  ٠ ٧ص ،المصدر نفسھ  )(٥

 ٠ ٢١ص، المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي  )٦(



                                                     )١٧ (  

بعد فشل االدعاء في تقدیم أدلة ،م بتبرئتھ من التھم المنسوبة إلیھ١٩٠٩انتھت المحاكمة في آیار   

إذ أوضح رئیس المحكمة أنھ الیمكن توجیھ اتھام ألي شخص لمجرد أقوال أشخاص ، ملموسة ضده

، یثبت الجرم  مادي بید ضیاء الدین الطباطبائي حتى ءإذ البد من ضبط شي، لیست لدیھم وثیقة 

بخصوص مانسب من جانب الحكومة للسید ضیاء الدین بن الحاج  "وجاء في وثیقة الحكم مانصھ 

السید علي آقا الیزدي ومجلس المحاكمات لوزارة الخارجیة التي حضرھا سفیر الدولة النمساویة 

السمو وبعد التدقیق والتحري التي عرضت على صاحب السعادة و،ورئیس الدائرة القانونیة 

الشاھنشاه ارواحنا فداه یتضح من مضمون ھذه التحقیقات ان ممثل الحكومة لم یستطع تقدیم 

االدلة الواضحة بشان تجریم السید ضیاء الدین بحیث تستطیع اصدار حكمھا واالمر موكول 

  ٠)١(" لسعادة الشاه ارواحنا فداه 

التي أدت إلى تدھور األوضاع  م١٩٠٩في حزیران  )٢(بعد سیطرة الثوارعلى مدینة قزوین     

ً على جمیع السجناءفأصدر،ادرك الشاه بحراجة موقفھ ،العامة في إیران مع السیاسیین  عفواً عاما

ومباشرة عملھ التشریعي محاولة منھ  النواب وافتتاح مجلس التشریعیة عادة االنتخاباتإب وعود

فارة النمساویة تعاون مع الثوار الذین وبعد مغادرة ضیاء الدین الس، المتصاص النقمة الشعبیة ضده

وحسبما یذكر أحد أعضاء منظمة ،اخذوا یحققون االنتصارات واقتربوا من العاصمة طھران 

فإن السید ضیاء الدین كان الرابط والمنسق بین ھذه ،السریة  )طھران نجمة)(ھران تستاره (

وكانت اإلعانات ،ي طھران ف )الفاتح المنتصر( المنظمة التي نشطت في شمال إیران ومنظمة

فضالً على دوره في ، )٣( الشعبیة المصدر الرئیسي التي كانت تعتمد علیھ المنظمتان في نشاطھما

من أجل اقتحام العاصمة طھران  وإنھاء  )٤(التنسیق بین ھاتین المنظمتین والثوار في إقلیم كیالن 

  ٠)٥(م١٩٠٩حكم محمد علي شاه بتاریخ  الثالث عشر من تموز 

                                                 
  ٠ ١٣٤ص، ٠٠٠اسنادي نویافتھ  ، هعباس ھاشم زاد: نقًال عن  )١(

ی$ران وھ$ي بارتف$اع    إلى بحر ق$زوین الواق$ع ب$ین روس$یا و    إتقع في شمال ایران وسمیت بھذا االسم نسبة ،قزوین  (٢)
ص$فھان  إنقل$ت العاص$مة ال$ى     ث$م  ،م١٥٩٨-١٥٨٤ی$ران للم$دة   إوكانت عاصمة ، توى سطح البحر م عن مس١٣٠٢

  ٠ ٧٥٢ص،المصدر السابق ، واخرون برویز اسدي٠م  ١٦٢٩ -١٥٨٨بامر من الشاه عباس الكبیر 

  ٠ ١٠-٩ص ، المصدر السابق ،حزب وطن ایران )٣(
 
فھ$ي عالم$ة النس$بة    ) ان(ام$ا  ) جیل(نسبة الى سكانھا  االسمبھذا سمیت  ،اھم االقالیم في شمال إیرانمن ،كیالن  )(٤

المصدر السابق ،برویز اسدي واخرون  ٠كم ٤٨٦٢١یتمیز االقلیم بتضاریس صعبة وتبلغ مساحتھ ،باللغة الفارسیة
  ٠ ٧٢١ص،
  
 كیوت$ل  ؛١٦٢ص، ) ش١٣٦٦،انتش$ارات علم$ي  : تھران (  ،تاریخ تحلیلي مطبوعات ایران ،محیط الطباطبائي  )(٥

امی$$ر : تھ$$ران (  ،ش١٢٩٩ت$$اریخ سانس$ور در مطبوع$$ات ای$ران  ازص$$دور فرم$$ان مش$روطیت ت$$ا كودت$اى     ،كھ$ن  
  ٠ ٥٦٢ص،)ش١٣٦٢،كبیر

  
  
  
  



 )١٨(     

 م ١٩٢١النشاط الصحفي والسیاسي للطباطبائي حتى عام : المبحث الثاني       

م االنطالق'ة ١٩٠٩یعد انتصار الحركة الدستوریة ف'ي إی'ران وخل'ع محم'د عل'ي ش'اه ف'ي تم'وز       

إذ اس'تغل اج'واء الحری'ة السیاس'یة الت'ي س''ادت ،الحقیقی'ة للنش'اط الص'حفي لض'یاء ال'دین الطباطب'ائي

المع'ارف لمنح''ھ  فب'ادر ف''ي األول م'ن أیل''ول م'ن الع''ام نفس'ھ بتق''دیم طل'ب إل''ى وزارة، ران آن''ذاك إی'

وقد وافقت الوزارة على طلبھ في الخامس ،)١( )الشرق(الموافقة بتأسیس صحیفة سیاسیة یومیة باْسم 

      ٠) ٢(عشر من الشھر نفسھ بعد أخذ تعھد بااللتزام بضوابط ومقررات الصحافة ووزارة المعارف 

بال'ذكرى الرابع'ة  احتف'اًء  م١٩٠٩صدرالعدد األول من صحیفة الش'رق ف'ي الثالث'ین م'ن أیل'ول     

وص'درت  ، )٣(تلقت الصحیفة دعماً مالی'اً م'ن قب'ل االقلی'ة الزرداش'تیة ، النطالق الحركة الدستوریة 

كم'ا ع'دت ، ھاعتبرت من أبرز الصحف التي اصدرھا ضیاء الدین ف'ي حیات'، باربع صفحات كبیرة 

بسبب الحیادیة الكبیرة التي كان'ت تتبعھ'ا ف'ي ، واحدة من أكثر الصحف تأثیراًعلى القراء في زمانھا 

في زمن انتصارالدستور لكنھا لم تكن داعم'ة لھ'م بص'ورة جدی'ة  من صدورھافعلى الرغم ،مقاالتھا 

اإلیران'ي ال'ذي ك'ان  فقد كانت في أحیان كثی'رة تنتق'د ن'واب المجل'س لع'دم مراع'اتھم حق'وق الش'عب،

یتأمل من نوابھ االھتمام باوض'اعھم المعاش'یة الت'ي وص'لت ال'ى مس'توى خطی'ر بس'بب ع'دم اھتم'ام 

  ٠)٤(الحكومات السابقة بالطبقات الدنیا 

مqرآة تعكqس الحقیقqة للشqعب " تبنت الصحیفة ھدف الدفاع ع'ن اس'تقالل إی'ران وادع'ت بأنھ'ا      

حیات بقلم ضیاء الدین الطباطبائي أوضح بأنھ لم یبادر إلى إص'دار وفي إحدى االفتتا، ) ٥( "اإلیراني

الص'حیفة م'ن أج''ل الكس'ب الم''ادي أو نی'ل س'معة فھ''و الیحت'اج إلیھ''ا كون'ھ م'ن عائل''ة معروف'ة دینی''اً 

ولqدینا نیqة صqافیة ،الیفكر سوى بqالحق وقqول الحقیقqة وإطqالق كلمqة الحqق " بل إنھ ، واجتماعیاً 

  نفھمــوس ،دمائنا ــالنبل واألھمیة نسعى لتحقیقھا بالقلم وإن تعذر ذلك فبوننشد اھدافاً غایة في 

  

  

                                                 
  ٠ ٦٧ص،جلد دوم ،)ش١٣٧٢،خیابان ولي عصر : تھران (، اسناد مطبوعات،  سازمان ملي ایران  (١)

  ٠ھـ ١٣٢٧بیع الثاني ر،  ٢٧٢٤/٤٢٢) الف(م  ،٤٥٠٣ هنمر ،وزارت معارف ،ا.م.ا.س (٢)

( والت$$ي ظھ$$رت عل$$ى ی$$د   ، نی$$راإیانات القدیم$$ة ف$$ي  دال$$ اھ$$م الزرداش$$ت ھ$$م اتب$$اع الدیان$$ة الزرداش$$تیة اح$$دى     (٣)
ف$$ي الق$$رن الس$$ادس قب$$ل الم$$یالد واص$$بحت ال$$دین الرس$$مي للس$$الالت الملكی$$ة الت$$ي حكم$$ت ای$$ران مث$$ل      ) زارتش$$را

وعندما ،الشر في ھذه الدنیا الھ الخیر والھ لى فكرة وجود صراع بین وتقوم ھذه الدیانة ع، االخمینیین والساسانیین 
إذ ك$انوا ی$دفعون   ،) الیھ$ود والنص$ارى  (اتباع ھ$ذه الدیان$ة معامل$ة اھ$ل الذم$ة       تعامل المسلمون معفتحت بالد فارس 

المص$در الس$ابق   ،دونال$د ولب$ر   ٠ الجزیة مقابل االحتفاظ بعقیدتھم وتوفیر الحمایة لھم ضمن ح$دود الدول$ة االس$المیة   
   ٠ ٣٦-٣٢ص،

 
  ٠ ٤ص،المصدر السابق، محمد بوزش ، ))انترنیت(( (٤)  

  ٠ ٦٣ص،المصدر السابق ،محمد اسماعیل رضواني : نقًال عن  )(٥
  



                                                 )١٩ (  

شعبنا أن اإلنسانیة ذات مقامات رفیعة وبلوغ ھذه المقامات یتوقف على الجد والمثابرة وممارسة 

  ٠)١( "االنشطة 

تاحی''''ة ث''''م مقال''''ة تحلیلی''''ة بخص''''وص التط''''ورات الیومی''''ة الت''''ي احت''''وت الص''''حیفة عل''''ى افت    

وتض''''منت الص''''حیفة عم''''وداً ل''''ألدب یتض''''من أش''''عار ،كان''''ت تح''''دث ف''''ي العاص''''مة طھ''''ران

كم'''ا تج'''د ،وھن'''اك مس'''احة ف'''ي الص'''حیفة لمحاض'''ر مجل'''س الن'''واب االیران'''ي ،وقص'''ص قص'''یرة 

السیاس''یة تكت'''ب بقل'''م وكان'''ت جمی''ع المق'''االت ،فیھ''ا مكان'''اً للبرقی''ات وق'''رارات الحكوم''ة الیومی'''ة 

  ٠) ٢( ضیاء الدین الطباطبائي

إذ ص''درت بع''د ذل''ك ص''فحاتھا ،  ٩١اس''تمرت الص''حیفة بالص''دور باللغ''ة الفارس''یة حت''ى الع''دد    

"  وعللت الصحیفة أسباب ھذا التغییر بقولھا ،أما الرابعة فكانت بالفرنسیة ،الثالثة األولى بالفارسیة 

دمة الوطن وحفظ استقالل البلد ودوام حریة الشعب اإلیراني لما كان غرض العاملین في الشرق خ

ولمqا كنqا نشqھد ھqذه ،فاننا نرى مqن األولqى أن نبqذل جھqدنا فqي إسqداء الخqدمات للشqعب اإلیرانqي،

یتصqqوره العقqqل ضqqد ایqqران والشqqعب  لروسqqیا وغیرھqqا التqqي تqqتكلم بمqqا ال العمیلqqةصqqحافة الاألیqqام 

رأینqا أن ،وكqون ھqذه االمqور التنسqجم والواقqع ،العام االوربي ونشرھا األخبار التي تضلل الرأي ،

ونأمqل ،نفرد صفحة باللغة الفرنسیة للدفاع عن بلدنا وإطالع الرأي العام األوربي على واقع االمqر 

  ٠) ٣(" أن یاخذ عامة المواطنیین والسیما قراء الشرق ھذه الخدمة بنظر االعتبار واالشادة بھا 

إذ أوردت الشرق ب'ین ص'فحاتھا العدی'د م'ن ،ایة اتجاه الصحیفة المعادي لروسیا اتضح منذ البد      

وق'د وض'حت الش'رق ف'ي اح'د ،المقاالت التي تھاجم حكومة روس'یا القیص'ریة وعمالئھ'ا ف'ي إی'ران 

بس'بب سیاس'تھا  ال'روسأن خالفھ'ا م'ع ) سیاسة الدولة الروسqیة فqي فqارس( مقاالتھا تحت عنوان 

األمر الذي ال یقبلھ اإلیرانیون في ظل أوض'اعھم الجدی'دة ،ھا العنف ازاء إیران االستبدادیة واستعمال

وقد أصاب الشعب الیأس واالحباط وفق'د األم'ل م'ن ھ'ذه الدول'ة ، التي جاءت بفعل انتصار الدستور 
)٠)٤  

الصحیفة طریق'ة تعام'ل ال'روس م'ع البل'دان األخ'رى الت'ي تتس'م بالوحش'یة أنتقدت  في عدد آخر     

وعبرت عن حزنھا على الشعب الروسي المسالم الذي یتمنى الخیر ، ادعاءھا المدنیة والتحضررغم 

   " في حین  لكل الشعوب األخرى ویسعى إلى االرتباط معھم بكل عالقات المودة والمحبة معھا

                                                 
  ٠ ٦ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات  )(١

  ٠ ٦٤ص،المصدر السابق ،محمد اسماعیل رضواني  (٢) 

  ٠ ٩١ هشمار،ھـ ١٣٢٨مادي الثاني ج١٠،تھران ،) روزنامھ(،)) شرق((  )(٣

 ٠ ٩٥ هشمار،ھـ ١٣٢٨جمادي الثاني ١٦، تھران ،)روزنامھ(،))شرق(( )(٤



                                                 )٢٠ (  

بھا متجاوزة الحق اإلنساني وحق الجوار وتتصرف تتصرف الحكومة الروسیة خالف مصالح شع

  ٠ )١(" خارج حدود العقل والمودة 

مثلما كانت ص'حیفة الش'رق ش'دیدة الع'داء للسیاس'ة الروس'یة كان'ت أش'د ع'داء لل'وزراء والن'واب     

ودعت الصحیفة إلى اصالح ،تنسجم ومصالحھ  بسبب الطریقة التي یتعاملون بھا مع الشعب التي ال

وكتب''ت ف''ي ھ''ذا الش''أن العدی''د م''ن المق''االت ،ع''ن طری''ق اس''تخدام المستش''ارین االجان''ب  ال''وزارات

ونبھت إلى ضرورة اإلسراع في ھذا األمر بسبب عجز ال'وزراء اإلی'رانیین ع'ن وض'ع خط'ة عم'ل 

وبین'ت الص'حیفة أن أھ'م أس'باب فش'ل ال'وزراء ، تنھض بالوزارة تستطیع تقدیم الخدمات للمواطنیین

إن  " : ھم بتأمین مصالحھم الشخصیة والعائلیة بعیدة عن مصالح الشعب وأضافت یعود إلى اھتمام

بحیqث أن مجqرد توعqك الqوزیر أو إقالتqھ سqیؤدي إلqى ،معامالت أغلب الوزارات یكتنفھqا الغمqوض

ولqqم نqqرى فqqي الqqوزارات مایqqدعو إلqqى التفqqاؤل أو ، اضqqطراب الqqوزارة بسqqبب عqqدم وضqqوح الرؤیqqة 

ومقارنqة بسqیطة ،قارب الوزیر یملؤون الوزارة ویتسلمون مناصب مھمةبل العكس نرى أ، التجدد

لوجqدنا فرقqاً واضqحاً ،بین ھذه الqوزارات وبqین دائqرة الكمqارك التqي اسqتخدمت مستشqارین أجانqب

  ٠ ) ٢(" حیث تحسنت ھذه الدائرة وانتظم عملھا وزادت مواردھا  

تعلیمqqات ( ائي یص''در نش''ریات بأس''مك''ان ض''یاء ال''دین الطباطب''،م''ع ص''حیفة الش''رق  ب''التزامن     

، أن أھم سبل الرق'ي والنھ'وض لألم'ة ھ'و توس'یع دائ'رة المع'ارف رأىإذ ، ) تعلیمات مدنیة) (تمدن

وبین الطباطبائي انھ بادر إلى إصدار ھذه النشریة لعكس حیاة التمدن التي وص'لتھا البل'دان المتقدم'ة 

وبسبب أزمة الكتب والصحافة لم تستطع  والمؤسف في بلدنا، ٠٠٠"  وأضاف، في اوربا الغربیة

الدولة النھوض بالمستوى الثقافي للشعب وھذه قضqیة بدیھیqة فqاذا كانqت المدرسqة جسqد فالكتqاب 

  ٠ )٣("  ٠٠٠،روحھا

فض'''الً عل'''ى المس'''ؤولین ،بس'''بب انتقاداتھ'''ا المس'''تمرة لسیاس'''ة الدول'''ة الروس'''یة تج'''اه ای'''ران      

ب''ین الح''ین واالخ''ر إل''ى االیق''اف م''ن قب''ل الحكوم''ة  كان''ت ص''حیفة الش''رق تتع''رض،االی''رانیین 

كم'''ا ح'''دث عن'''دما تق'''دمت وزارة الداخلی'''ة إل'''ى نظیرتھ'''ا المع'''ارف ف'''ي ش'''ھر تش'''رین ،اإلیرانی'''ة 

وادع'''ت ال'''وزارة أن ھ'''ذه الص'''حیفة س'''عت من'''ذ البدای'''ة ،م  بطل'''ب لوق'''ف الص'''حیفة١٩٠٩االول 

  ن التمادي على الدولة وھذا ــمزید ـــإلشاعة الفوضى واذا لم یتم إیقافھا سیؤدي ذلك الى م

  

  
                                                 

  ٠ ٩٦ هشمار،.ھـ ١٣٢٨جمادي الثاني ١٨، ))روزنامھ(( ،شرق   (١)

  .  ٨٠هشمار،ھـ  ١٣٢٨ربیع الثاني ١٦،المصدر نفسھ  (٢)

  ٠ ٦٣ص، المصدر السابق، محمد اسماعیل رضواني :  نقًال عن  (٣)



                                                 )٢١(  

عل'''ى إثرھ'''ا دع'''ت وزارة الداخلی'''ة ض'''یاء ال'''دین للحض'''ور ال'''ى ،أم'''ر الیمك'''ن الس'''كوت عن'''ھ 

  ٠) ١( دیوانھا من اجل التحقیق معھ

دن اإلیرانی'ة ب'التوقف ع'ن وأصدرت وزارة الداخلیة تعلیماتھا إلى كاف'ة وك'الء الص'حف ف'ي الم'    

وطلبت ال'وزارة م'ن الص'حیفة تق'دیم ، استالم ھذه الصحیفة أو توزیعھا بسبب مقاالتھا المثیرة للجدل

لك'ن رئ''یس التحری'ر الطباطب'ائي رف''ض ذل'ك واس'تمر ف''ي نق'ده  للمس''ؤولین ،اعت'ذار عم'ا ب''در منھ'ا 

واستمر  ٦٣بعد صدور العدد  فقامت وزارة الداخلیة باصدار امر بوقف الصحیفة، وعمل الوزارات

م'ن اج'ل تجن'ب  وادع'ت وزارة الداخلی'ة، م ١٩١٠اإلیقاف لبضعة أشھر من كانون الثاني ال'ى آذار 

ینبغ'ي أن یق'ل  حی'ث ال،أن سبب اإلیقاف ھو صغر سن رئ'یس التحریرالطباطب'ائي اثارة الراي العام

  ٠ )٢(لثة والعشرین العمر عن ثالثین سنة في حین كان عمر ضیاء الدین الیتجاوز الثا

فالس'بب الحقیق'ي لمنعھ'ا م'ن الص'دور ھ'و ، كان ادعاء وزارة الداخلیة ذریع'ة الیق'اف الص'حیفة     

موقفھا العدائي لسیاسة روسیا القیصریة الت'ي مارس'ت ض'غوطاً كبی'رة عل'ى الحكوم'ة اإلیرانی'ة م'ن 

ه أح'د م'وظفي الس'فارة ویؤكد ھذا ماذكر، أجل وقف الصحیفة التي حاولت تألیب الشعب ضد روسیا

البریطانی''ة ف''ي طھ''ران ف''ي تقری''ره الس''نوي م''ن ح''دوث مش''ادة كالمی''ة ب''ین المف''وض الروس''ي ف''ي 

إیران ل'ن یس'تقر مادام'ت الق'وات  أن مستقبل الطباطبائي إذ رأى ،طھران وضیاء الدین الطباطبائي 

   ٠) ٣( الروسیة متواجدة على أراضیھ

ورأت فی'ھ جریم'ة ض'د حری'ة ، ایق'اف ص'حیفة الش'رقرار حف االیرانیة األخ'رى ق'انتقدت الص    

توقیف (التي كتبت مقالة بعنوان ) حبل المتین(ومن أبرز تلك الصحف  ٠التعبیر التي كفلھا الدستور

أعربت عن أسفھا على توقیف صحیفة مارست حقھا ف'ي نق'د االوض'اع الس'یئة ف'ي  )الشرق صحیفة

ھو حریة التعبیر وھذا ما مارستھ ص'حیفة الش'رق ف'ي  بلد یدعي تطبیق الدستور الذي من أھم مواده

  ٠) ٤(  مقاالتھا

یب''دو أن الص''حیفة كان''ت تتمت''ع بش''عبیة واس''عة ل''دى الق''راء وبخاص''ة ف''ي طھ''ران حی''ث  عل''ى م''ا   

من أھالي طھران حاولوا فیھا تنبی'ھ ن'واب  )١٠٨(وردت في وثائق مجلس النواب عریضة  بتوقیع 

ة ف''ي حف''ظ حق''وق الم''واطنیین وع''دم الس''ماح للحكوم''ة  ب''نقض المجل''س إل''ى ض''رورة أخ''ذ المب''ادر

  رعة ــلكن األحداث األخیرة ال تبشر بخیر وتدعو إلى س،القانون األساسي الذي كفل حریة التعبیر

                                                 
  ٠ھـ ١٣٢٧رمضان  ٢٥،]٣٠٣٧/٢،)الف(م [،اسناد وزارت داخلھ ،. ا.م.ا.س )(١

 ٠ ٤ص،المصدر السابق ،محمد بوزش ،)) انترنیت((  (٢)

مطالعات تاریخ معاصر  ھمؤسس: تھران (فرقھ دمكرات وتحوالت معاصر ایران ، رسول زاده ،حسین آبادیان  (٣)
  ٠ ٤٩ص،) ش ١٣٧٦،ایران 

 ٠ ٢٠شمارة ،ھـ ١٣٢٨ذي القعدة ١٠،كلكتا ،) روزنامھ(،)) متینحبل ال(( )٤(



                                                 )٢٢(  

تنتق''د الحكوم''ة لس''وء بس''بب مقاالتھ''ا الت''ي ) الش''رق(والس''یما تعطی''ل ص''حف م''ن أھمھ''ا ، التح''رك

ادارتھ''ا وع''دم اكتراثھ''ا ل''دماء الش''عب اإلیران''ي الت''ي س''الت ف''ي س''بیل تطبی''ق الدس''تور وورد ف''ي 

فqال یمكqن ،یخqالف مqوازین الشqرع  إن جمیqع الصqحف حqرة سqوى كتqب الضqالل ومqا"  العریضة 

ون في حین لم یصqدر أي خqالف مqن صqحیفة الشqرق لقqان،إیقاف صحیفة إال وفق قانون الصحافة 

فqqqال یعنqqqي إیقqqqاف ھqqqذه الصqqqحیفة سqqqوى الرجعیqqqة وانتھqqqاك حرمqqqة القqqqوانین وإلغqqqاء ،الصqqqحافة 

  ٠ ) ١( "نرجو من السادة النواب القیام بواجبھم في حفظ حقوق الشعب وتطبیق الدستور ،الدستور

سابع تفادیاً لھیاج الرأي العام بادرت وزارة الداخلیة بالسماح لصدور صحیفة الشرق ثانیة في ال     

واستمرت الصحیفة على نھجھا السابق المعادي لـروسیا ونـقدھا ، ٦٤م بالعدد ١٩١٠عشر من آذار 

تعدیالً ع'ـلى ح'ـكومتھ  )٢()سبھدار أعظم(فـعندما أجـرى رئیس الوزراء ،للوزارات وسـیر اعمالـھا 

ـاء ب'ـأشخاص كـــ'ـونھ جـ'،شنت الـصحیفة حمل'ة شـ'ـدیدة ض'ـد ھـ'ـذا التع'دیل ، م ١٩١٠فـي نیسـان 

حــیث كان لالرتباطــات العـشائ'ـریة أث'ـُر فــ'ـي وص'ول بع'ض ، غـیر كــفـوئین إلدارة الــوزارات 

ومما عززموقفھ'ا ھج'وم الش'رق ،فــقررت الحـكومة االیرانیة إغـالق الصحیفة نھائیاً ،  )٣( الوزراء

فض'الً عل'ى تلق'ي ، إھان'ة ش'دیدة  فـي إحـدى المقاالت على الم'ـجلس بـ'ـدورتھ الثانی'ة واھـان'ـة نواب'ھ

اتـھموا فیھا الصحیفة ،مجلس النواب عریضة شكـوى من جانب بعض التجار الصغار وذوي المھن 

وت''ارة أخ''رى ض''مناً ،باث''ـارة القالق''ل والمش''اكل لھ''م ع''ن طری''ق مقاالتھ''ا الت''ي تھ''اجمھم علن''اً ت''ارة 

م ١٩١٠ي الخ'امس م'ن تش'رین االول وھكذا أصبح موقف الحكومة قویاً وأغلقت الصحیفة نھائیاً ف،

  ٠)٤( ١٠٦بعد صدور العدد 

 ٥لكن ضیاء الدین ع'اد وأص'در ص'حیفة جدی'دة باس'م الب'رق الت'ي ص'در الع'دد االول منھ'ا ف'ي      

الqqدفاع عqqن حریqqة الشqqعب (م وتبن''ت الص''حیفة ش''عار١٩١٠ھ''ـ المواف''ق ك''انون االول ١٣٢٨ش''وال 

توقیqف الشqرق أم المخqاطرة ( ی'ة الع'دد األول المعن'ونوج'اء ف'ي افتتاح )١() الحیاد واعتماد أسلوب

  :  )بشرف االمة

                                                 
اداره ،س$$واد عریض$$ھ مھ$$ر وامض$$اء یكص$$د وھش$$ت نف$$راز م$$ن اھ$$الي تھ$$ران  ،مجل$$س ش$$وراي مل$$ي ،ا .م.ا.س  (١)

  ٠ھـ  ١٣٢٨جمادي االولى ٥،  ٢٣/ ٣٠٣٧،)الف(م ، ٥٤٦٨نمره ،تحریرات معارف 

قبیلة البختیاري التي كان لھا دور رئیسي ف$ي اس$قاط    ینتمي الى،  توریةالحركة الدسأحد قیادي : سبھدار اعظم  (٢) 
وكانت ، كان أحد أعضاء لجنة اإلدارة التي تشكلت الدارة البالد بعد خلع الشاه،م ١٩٠٩محمد علي شاه  في تموز  

ما اثار علی$ھ  تولى أقاربھ العدید من المناصب م، م ١٩١٠تولى رئاسة الحكومة في شباط ،تمتلك صالحیات واسعة 
المص$در الس$ابق   ،عب$داهللا ح$الف لفت$ھ الب$دیري     ٠س$قطت حكومت$ھ ف$ي تم$وز م$ن نف$س الع$ام         ،االحتجاجات الواس$عة  

  ٠ ١٥٥ص،

للمزی$د  ٠حی$ث ع$ین س$ردار اس$عد البختی$اري وزی$رًا للخارجی$ة        ،شمل ھذا التعدیل وزارتي الداخلی$ة والخارجی$ة    )(٣
    ٠ ٣٣ص،احمد شاكر عبد العالق : ینظر 

   
  ٠ ٧٨ص،المصدر السابق ،سازمان ملي ایران (٤) 

  
 ٠ ٦٦ص،المصدر السابق ،محمد اسماعیل رضواني  (١)



                                                 )٢٣(  

  كانت صحیفة الشرق صحیفة حرة لم تمض علیھا بضعة أشھر حتى عطلت    "         

  طبعاً ،ن أو محاكمة من قبل الوزراء الذین یدعون بالمجددین من دون أي قانو               

  ال یمكن عقد ألسنتنا وان اوقفت الصحیفة فسوف لن تنكسر أقالمنا ولن تتشتت               

    وقد عمدنا إلى إصدار صحیفة البرق وإن اوقفتم ھذه الصحیفة سوف.أفكارنا                

  م مصادرةنصدر صحیفة الرعد وان صادرتم صحیفة الرعد فسوف لن یسعك              

  اننا،بل حتى لو أوقفتمونا فھناك من سیواصل المسیرة وبذات األفكار،السنتنا              

  كنا نتوقع الزجروالتوقیف والحبس و،حین حملنا اقالمنا وتبنینا ایقاظ الشعب              

  ا ومـازلــنا النـفي والطـرد وحتى القتل وجعلنـا كـل ھــذه المصائب أمـام أعیـنن             

  ٠) ١( " ٠٠٠مستعدین لتحمل المزید من دون التنازل عن حقوقنا واھدافنا              

األسلوب ذاتھ المتبع في سابقتھا الشرق وھو توجیھ النق'د ال'الذع لل'وزراء  نھجت صحیفة البرق     

نذ الع'دد األول أن وق'د تب'ین م'ـ،والنواب وأسلوب عـملھم في معالجة االوض'اع المتردی'ة ف'ـي ال'بالد 

فق'د تك'اثرت الش'كاوى ض'د ھ'ذه الص'حیفة من'ذ االع'داد ،مسألة تـوقیـف الب'رق ل'یس إال مس'ألة وق'ت 

إذ وص''لت إل''ى وزارة الم''ـعارف برق''ـیة م''ن االدع''اء ال''ـعام عل''ـى خلفی''ة إھان''ة الص''حیفة ،االول''ى 

مqqة إھانqqة لنqqواب بمqqا أن ث" لل''وزراء والوك''ـالء فـ''ـي ع''ددھا الس''ابع حی''ث ج''اء ف''ي ن''ص الم''ذكرة 

تطلqqب الqوزارة مqqن اإلدارة الجلیلqة جلqqب ، ) ٧(المجلqس المحتqرم وردت فqqي صqحیفة البqqرق العqدد 

مqن قqانون الصqحافة ) ٣٦(و) ٣٤(لیحqاكم  طبqق المqادة ] ضqیاء الqدین [رئیس تحریqر الصqحیفة  

مqـعارف فqـان مqـن وظqائف وزارة ال،اإلھـانات الـواردة فـي الصحیفة  ویدافع عن نفسھ بخصـوص

الصحیفة الى دائرة االدعاء العام ولتقوم بھذه الوظیفqة الیqوم مqن دون  الجلیلة جلـب رئیس تحریر

   ٠) ٢( "تأخیر 

وحك''م بالس''جن لم''دة خمس''ة ،نتیج''ة ل''ذلك اس''تدعى القض''اء الطباطب''ائي إل''ى المح''اكم الجزائی''ة      

وع'زت إل'ى بع'ض المس'ؤولین الت'ي أ،لكنھ خرج بفعل تدخل السفارة البریطانیة في طھ'ران،سنوات 

لیضیف الیھا عمود فكاھي ، وعند خروجھ استأنفت الصحیفة صدورھا ، اإلیرانیین باطالق سراحھ 

األمر الذي أث'ار ض'دھا موج'ة م'ن الش'كاوى فاغلق'ت الص'حیفة نھائی'اً ،بخصوص الوزراء والنواب 

  ٠)١() م١٩١٠(ھـ ١٣٢٨بعد صدور العدد الثالث عشر في ذي القعدة 

                                                 
  ٠ ١شماره ، ھـ ١٣٢٨شوال ٥،تھران ،) روزنامھ(،)) برق(( )(١

  ٠ھــ ١٣٢٨ذي القعددة  ١٤، ٢٧٨٨/١٠) الف(م ، ١٦٦/١٧٠٥ هنمر،وزارت معارف ،ا.م.ا.س )(٢

 ٠ ١٣ص، سابقالمصدر ال،محمد صدر ھاشمي )(١



                                                 )٢٤(  

حی'ث ،كانت صحیفة البرق عل'ى ال'رغم م'ن عمرھ'ا القص'یر إح'دى الص'حف اإلیرانی'ة المھم'ة      

والوزراء إلى جانب التحل'یالت ألب'رز األح'داث  النوابكانت مقاالتھا السیاسیة مفعمة بالھجوم على 

لكنھ''ا كان''ت منطقی''ة ال''ى ح''د ،ل''ة بش''كل الذع للغای''ة وھاجم''ت مس''ؤولي الدو،السیاس''یة العالمی''ة 

وھاجم'''ت ف'''ي ع'''ددین ،متض'''منة ش'''كاوى الم'''واطنین م''ن الج'''ور والحی'''ف وغی'''اب العدال''ة ،كبی''ر

  ٠)١(االمبراطوریة البریطانیة وكانت بالمرصاد لما تفعلھ روسیا في ایران 

دین الطباطب''ائي إل''ى ض''م ض''یاء ال'' ) ٢(بع''د اغ''الق الص''حیفة حاول''ت جمعی''ة التوعی''ة والیقظ''ة      

لك'ن ھ'ذا االقت'راح جوب'ھ بمعارض'ة ش'دیدة م'ن ،صفوفھا لإلفادة من خبراتھ وجراءتھ وقلم'ھ الب'ارع 

بسبب المالحقات العدیدة الت'ي ك'ان یتع'رض لھ'ا م'ن قب'ل الحكوم'ة األم'ر ال'ذي ق'د ،بعض األعضاء 

  ٠)٣(یؤثر على عمل الجمعیة ویجلب األنظار إلیھا 

م متوجھ'اً إل'ى أورب'ا م'ن ١٩١١ة غادر ضیاء ال'دین إی'ران ف'ي آی'ارمن ع'ام بعد إیقاف الصحیف     

ویبدو أنھ جاء بضغط من الحكومة للتخلص من المشاكل التي كان یثیرھ'ا ف'ي ال'داخل ،أجل الدراسة 

وق''د اخت''ار فرنس''ا لتك''ون مق''ر اقامت''ھ وبق''ي فیھ''ا س''نتین تنق''ل فیھم''ا ف''ي مختل''ف البل''دان األوربی''ة ،

لكن السفیر اإلیراني في باریس أكد في ،االیرانیة بنفقات اقامتھ  –داقة الفرنسیة وتكفلت جمعیة الص،

ویبدو أن دراستھ ،  )٤(احدى تقاریره أنھ الیعرف ما الذي یدرسھ ضیاء الدین الطباطبائي في باریس

الت لم تكن ببعیدة عن الصحافة والكتابة نظراً لما عرف طیلة حیاتھ من اجادتھ للخطابة وكتابة المقا

      ٠ السیاسیة واالجتماعیة

  

    

    

                                                 
  ٠ ١٤ص، المصدر السابق،محمد صدر ھاشمي )(١
  
رئیس شبكة االستخبارات في ) اردشیر ریبورتر(اتھمت ھذه الجمعیة بالماسونیة بسبب ارتباطاتھا المشبوھة مع  )(٢

  ٠ ٦ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات ٠حكومة الھند البریطانیة 

) ب$ي ت$ا  ، دفت$ر ادبی$ات انق$الب اس$المي     : تھران ( ،ا سونر در ایران تاریخ اغازین فرام،حمید رضا شاه ابادي  (٣)
  ٠ ٢٥٦ص،جلد اول ،

   ٠ھـ  ١٣٣٠محرم  ٢٦، ١٩٨٦شماره ،تحریرات فرنسا  هإدار ، وزارت امور خارجھ، ا.م.ا.س(٤) 

  

  

  

  



                                                 )٢٥(  

ف''ي م''دة تواج''ده ف''ي أورب''ا دع''ي الطباطب''ائي إل''ى حف''ل تت''ویج مل''ك بریطانی''ا ج''ورج الخ''امس    

)Goerge v ()عوة م'ن الس'فیر اإلیران'ي ف'ي لن'دن م ب'د١٩١١في الثاني والعش'رین م'ن حزی'ران  )١

وأص'بح مستش'اراً لھ'م ف'ي االم'ور ،عالقت'ھ بالدبلوماس'یین البریط'انیین ضیاء ال'دین في الحفل وطد ،

وشھدت إیران خالل إقامتھ في أوربا أحداثاً سیاسیة مھم'ة منھ'ا ،الثقافیة والسیاسیة التي تخص إیران

دمات م القاض'ي بض'رورة انھ'اء خ'١٩١١اإلنذار الروسي في التاسع والعش'رین م'ن تش'رین الث'اني 

وحل المجلس بدورتھ الثانیة في السادس والعشرین ،)٢() Shuster(الخبیر المالي  االمریكي شوستر

   ٠) ٣(م ١٩١١من كانون األول 

وبادر إلى تأسیس صحیفتھ ، م ١٩١٣عاد ضیاء الدین الطباطبائي إلى إیران في تشرین األول      

د اتھمت الصحیفة بأنھا تتلقى معونات مالیة من وق،في كانون األول من العام نفسھ  )الرعد( الجدیدة

وفي ھذا الخصوص كتب ،وھذا مایفسر رفضھ المعـونة األلمانیة ،السفارة البریطانیة في طھران 

رفض السید ضیاء الدین الطباطبائي یوم  "مانصھ  )٤(مؤرخ الدولة القاجاریة أحمد بن سبھر

المعونة األلمـانیة التـي قدمـت لكـافـة  م١٩١٥الثالثاء الثامن والعشرین من تشرین االول 

الدین الطباطبائي كان  لكــن ضیـاء، الصحف اإلیرانیة بمـا فیھـا الـرعد مـن اجـل كسـب والئـھم 

ولم یكن یخفى على المانیا ان ،یعتقد أن التعاون مع الحلفاء أنفع إلیران من التقارب مع ألمانیا 

ل في المفاوضات السریة بین الحكومة االیرانیة والسفارة ضیاء الدین الطباطبائي ھو حلقة الوص

وبالرغم من ذلك قامت ، )١(" لكنھا حاولت التقرب منھ لعلھا تغیر وجھة نظره ،البریطانیة

  ) ٩١ ( ــــــتوطید العالقة مع ضیاء الدین بدفع اشتراكاً سنویاً للصحیفة بـ المفوضیة االلمانیة وبغیة

                                                 
عن$دما ت$ولى   و،خدم في سالح البحریة ،إدوارد السابع  الملك ھو ثاني أبناء) : م١٩٣٦ -١٨٦٥(جورج الخامس  )١(

 الوحی$د ال$ذي   المل$ك البریط$اني  یعتب$ر  ،العرش أبدى احترامًا للنظام البرلماني فق$ام بوظیفت$ھ كمل$ك دس$توري فحس$ب      
  ٠ ١١٧ص،المصدر السابق،عبد الوھاب الكیالي٠الھند اثناء تربعھ على العرش  زار

م عل$ى  ١٩١١الثامن من نیس$ان  ھو الخبیر االقتصادي األمریكي الذي وصل الى طھران في  :مورغان شوستر  (٢)
عضوًا بھدف النھوض بالوضع الم$الي اإلیران$ي ع$ن طری$ق تولی$ھ منص$ب م$دیر ع$ام الخزین$ة           ١٦رأس وفد یضم 

واستطاع في أق$ل م$ن س$نة ان یض$ع ح$دًا الطم$اع الدول$ة البلجیكی$ة ف$ي الكم$ارك االیرانی$ة عب$ر خط$ة مالی$ة جدی$دة                
 ٠لك$$ن سیاس$$$تھ ل$$م تنس$$جم والتوجھ$$ات الروس$$$یة     ،ب المت$$اخرة  وإنش$$ائھ ق$$وة عس$$كریة م$$ن أج$$$ل جبای$$ة الض$$رائ      ،

 ٠ ٥ص،المصدر السابق ،محمد بوزش ،)) انترنیت((

  ٠ ٥٢-٥٠ص ،المصدر السابق ،أحمد شاكرعبد العالق: ینظر للمزید ) ٣(

ول$$د ف$$ي طھ$$ران ودرس االبتدائی$$ة ف$$ي مدرس$$ة األدب     :  )م١٩٧٥ -١٨٨٩(احم$$د عل$$ي س$$بھر ب$$ن عب$$د العل$$ي     (٤) 
واس$تغل قرب$ھ م$ن     قاج$ار  عمل م$درس ألحم$د ش$اه   ، أكمل دراستھ العلیا في فرنسا ، سطة في مدرس آلیانس والمتو

أصبح وزیر الداخلیة ، ) مؤرخ الدولة(العائلة المالكة لیبدا كتابة تاریخ العائلة القاجاریة وبسبب ھذا اطلق علیھ لقب 
نمون$ھ  ، عل$ي كریمی$ان    ٠م ١٩٦٤تج$ارة ع$ام   للوزی$ر   كم$ا ع$ین  ،م ١٩٢٤كانون االول  حتى م١٩٢٣من حزیران 

س$ال  ، ش١٣٧٦بھ$ار وتابس$تان   ، تھران،)مجلة(،))كنجینھ اسناد((،)٦(ش ١٣٣٢تا ١٣٢٠اعضاى ھیأت دولت از 
 ٠ ٧٢-٧١ص، ٢٦-٢٥شماره ، دفتر اول ودوم، ھفتم 

 ١٣٣٦،امی$$$ر كبی$$$$ر  : تھ$$$ران  (،١٩١٨ -١٩١٤ای$$$$ران در جن$$$ك ب$$$زرك   ، ھأحم$$$د  عل$$$ي س$$$بھرمؤرخ الدول$$$    (١) 
   ٠ ٢١٣ص،)ش



                                                     )٢٦(  

واحدى وثمانین عدد للقنصلیات التسع وبقیة الوكاالت ،عشرة اعداد لمفوضیة طھران ،عدداً 

               ٠) ١(األلمانیة في المدن إالیرانیة األخرى 

 - ١٩١٤عند وقوع الحرب العالمی'ة األول'ى ،نشطت الصحیفة بأشد الفترات أضطراباً في العالم     

إذ توغل'ت الق'وات الروس'یة شم'ـال إی'ـران ف'ي ، التي كان لھا تأثیر مباشر عل'ى إی'ران ، )٢(م ١٩١٨

ومـ'ـن ث'م ، وھجوم الق'وات البریطانی'ة م'ن الجن'وب ف'ي آب م'ن الع'ام نفس'ھ،م ١٩١٥كانـون الثانـي 

اع ع''ن وق''د تفان''ت ص''حیفة الرع''د  ف''ي ال''دف،)٣(م ب''ین روس''یا وبریطانی''ا ١٩١٥توقی''ع اتفاقی''ة ع''ام 

  ٠) ٤(بریطانیا وإسنادھا في الجنوب االیراني 

ألق''ت الح''رب العالمی''ة األول''ى بظاللھ''ا عل''ى إی''ران والس''یما ف''ي األم''ور المعاش''یة إذ أدت ش''حة     

المواد األساسیة إلى ارتفاع أسعارھا بشكل فاحش األمر الذي أدى إلى انتشار الفقر ف'ي انح'اء ال'بالد 

من بسبب انتشار العصابات المسلحة التي تتعرض للناس وتنھب المحال فضالً على انعدام األ، كافة 

وف''ي إح''دى مقاالت''ھ ش''خص الطباطب''ائي ت''ردي االوض''اع ، )١(التجاری''ة محاول''ة منھ''ا لس''د جوعھ''ا 

  :  )٢(االمنیة والمعاشیة للبالد بعدة أسباب كاالتي

  ٠اجاتھا ومتطلباتھا تواجد القوات األجنبیة واستغاللھا اإلمكانات اإلیرانیة لتلبیة ح -١

األوض''اع الزراعی''ة الس''یئة بس''بب قل''ة المی''اه والجف''اف ورداءة الطق''س األم''ر ال''ذي أدى إل''ى  -٢

  ٠انخفاض المحاصیل 

   ٠انعدام الطرق الجیدة للمواصالت فضالً على وسائل االتصال االخرى كالھاتف  -٣

                                                 
  ٠ ٢١٣ص،المصدر السابق،ھأحمد  علي سبھرمؤرخ الدول )(١

ف$ي الث$امن    الحرب العالمیة االول$ى اغتی$ال ول$ي العھ$د النمس$ا فرانس$وا ف$ي س$راییفو        كان السبب المباشر الندالع  )٢(
ف التي قسمت سیاسة االحال،سباق التسلح (اال انھ كانت ھناك اسباب اخرى منھا ،م ١٩١٤ حزیرانوالعشرین من 

تن$امي الش$عور الق$ومي الس$یما عن$د      ،قس$م بزعام$ة المانی$ا وقس$م بزعام$ة بریطانی$ا       ،اوربا ال$ى معس$كریین مض$ادین    
بع$د عملی$ة   ،)الشعوب البلقانیة التي كانت رازحة تحت سیطرة الملكیة الثنائیة للنمسا والمج$ر وغیرھ$ا م$ن االس$باب     

من شروط مجحفة ورغم ان الصرب وافقوا على اغل$ب الش$روط اال   االغتیال وجھت النمسا انذارًا الى الصرب تض
ان النمسا رفضت جواب الصرب مما ادى الى تس$ارع االح$داث اذ اعلن$ت النمس$ا الح$رب عل$ى ص$ربیا ف$ي الث$امن          

ج .ا: للمزی$$د ینظ$$ر ٠والعش$$رین م$$ن تم$$وز ف$$دخلت روس$$یا الح$$رب بجان$$ب الص$$رب وس$$اندت المانی$$ا حلیفتھ$$ا النمس$$ا 
ترجم$ة محم$د عل$ي اب$ودرة ول$ویس اس$كندر       ،اورب$ا ف$ي الق$رنین التاس$ع عش$ر والعش$رین       ،د تمبرلي ھارول،جرانت 

 ٠ ١٨٤-١٧٢ص،٢ج،)١٩٦٧،مؤسسة سجل العرب : القاھرة (،

، م١٩١٥تعرف ھذه االتفاقیة بالقسطنطینیة كذلك وعقدت بین روس$یا وفرنس$ا وبریطانی$ا ف$ي العاش$ر م$ن نیس$ان         (٣)
مقابل ضمان كاف لمصالح ،) البسفور والدردنیل(في االشراف على المضائق العثمانیة واتفق فیھا على حق روسیا 

إیران في س$نوات الح$رب العالمی$ة االول$ى     ،فوزي خلف شویل ٠بریطانیا وفرنسا فیھما وفي الوطن العربي وایران 
    ٠ ٦٩ص، )م١٩٨٥،شعبة الدراسات الفارسیة : جامعة البصرة (،

  ٠ ٥ص،المصدر السابق ،وزش محمد ب،)) انترنیت(() ٤(

  ٠ ٦شماره ، ھـ ١٣٣٢ذي الحجة  ٩، تھران ، ) روزنامھ(، )) رعد(( (١)

 ٠ ١٧٣شماره  ،ھـ ١٣٣٣شوال  ٢٧، المصدر نفسھ (٢)



                                                 )٢٧ (  

  ٠تناع التجار واألثریاء عن أداء ضرائبھمإم -٤

ض'''عف الحكوم'''ة المركزی'''ة ال'''ذي اس'''تغلتھ العناص'''ر االنتھازی'''ة فانتش'''رت ظ'''اھرة االحتك'''ار  -٥

   ٠والتالعب باألسعار وحصول التضخم االقتصادي

وتض'منت تحل'یالت ع'ن ،أمتازت صحیفة الرعد بالھوامش التعریفیة مقارنة بالص'حف الس'ابقة      

ة والس''یما الس''ابقة الت''ي أف''اد منھ''ا المحقق''ون والمؤرخ''ون اإلیرانی''ون المعاص''رون أنش''طة الدول''

واستمرضیاء الدین الطباطبائي في نھجھ السابق بنقد األوضاع الس'یئة الت'ي عاش'ت فیھ'ا ای'ران ف'ي ،

ش'ن ض'یاء ال'دین حمل'ة عنیف'ة عل'ى ن'واب )) الوقت ضqیق((ذلك الوقت ففي إحدى المقاالت بعنوان 

" عدم اتخاذھم القرارات الحاسمة التي ترتقي بالبل'د وتنتش'لھ م'ن أوض'اعھ وأض'اف المجلس بسبب 

فاجتمqاع النqواب ، حقاً منذ تأسیس مجلس النواب غاب عن البلqد قائqدھا ومqن یqدیر شqؤونھا ٠٠٠

أوإفھامنqا  ،ربمqا یریqدون تأییqد أعqداء الدسqتور، ومناقشاتھم في المجلس عبqارة ضqجیج وفوضqئ

  ٠ ) ١("  ٠٠٠بحكومة القانون والدستور بأننا لسنا جدیرین 

إذ ،حظیت صحیفة الرعد باھتمام من جانب الحكومة نظراً للمقاالت المحكمة التي كانت تكتبھ'ا      

التي بادرت بحسن نیة وحب الوطن والحیاد إلى  " وصفتھا وزارة المعارف بأنھا الصحیفة الوحیدة

حتqqى یمكqqن القqqول إنھqqا صqqحیفة حكومیqqة شqqبھ ، لqqد واالھتمqqام بمصqqالح الب،نشqqر المقqqاالت المفیqqدة 

لذلك بادرت الوزارة ونظراً الرتفاع اسعار الورق بعد اندالع الحرب العالمی'ة األول'ى ، )٢("رسمیة 

إلى الطلب من ھیأة ال'وزراء بتخص'یص مبل'غ مئت'ین وخمس'ین توم'ان لمس'اعدة الص'حیفة ف'ي القی'ام 

إذ بل'غ م'ا یطب'ع م'ن ص'حیفة الرع'د یومی'اً إل'ى ، فی'دة بمھامھا وعدم حرمان الشعب من المق'االت الم

  ٠ )١( نسخة ١٥٠٠أكثر من 

یب'دو أن'ھ تعل'م  إذ،المالحظ على ضیاء الدین في ھذه المدة عدولھ عن موقفھ العدائي تجاه روسیا     

ك'ـان ،فمثلما كان لبریطانیا نفوذ وتستطیع التاثیر في مجرى األحداث في إیران ،من تجاربھ السابقة 

ل'ذلك غاب'ت عـ'ـن ص'حیفة الرع'ـد ت'ـلك المق'االت ، لروسیا التأثیر نفس'ھ وأكث'ر ف'ي ب'ـعض االحی'ان 

وم'ن جان'ب آخ'ر ك'ان ض'یاء ال'دین ،التحریضیة ضد روسیا وعــمالئھا فـي ال'داخل ھ'ذا م'ن جان'ب 

 ف''ي الح''رب العالمی''ة األول''ى وم''ن الطبیع''ي أن ال) بریطانی''ا وفرنس''ا(الطباطب''ائي موالی''اً للحلف''اء 

  ٠یتعرض لروسیا الداخلة ضمن ھذا الحلف ضد ألمانیا وحلفائھا 

     
                                                 

  ٠ ١١٤ هشمار،ھــ ١٣٣٣جمادي الثاني ٥ ،المصدر نفسھ) ١(

 ٠ش١٣٣٤ى ئیل ثور قو ٢٣،مؤرخ ،٥٨٠٠١) ج( م ،٣٥٤١نمره ،وزارت معارف واوقاف ،ا.م.ا.س(٢)

  ٠المصدر نفسھ  (١)

  



                                                 )٢٨ (  

س''فره إل''ـى روسـ'ـیا عنـ''ـدما توغل''ت الق''وات العثمانی''ة ف''ي األراض''ي ل م''ا فس''ره ال''بعض س''ببھ'ذا  

العثمانیة أنھ كان مكلف'اً باغتی'ال ع'دد  إذ اعترف أحد عمالء الدولة، )١(م ١٩١٦اإلیرانیة أواخر عام 

وعند تواجده ف'ي روس'یا ان'دلعت ، )٢(من الشخصیات العمیلة لروسیا ومنھم ضیاء الدین الطباطبائي 

وتابع ضیاء الدین أحداثھا بدق'ة  ،)٣(م التي أطاحت بالنظام القیصري الروسي١٩١٧ الثورة فیھا عام

ى وزارة الخارجی''ة االیرانی''ة ع''ن طری''ق الس''فارة واعج''ب بإص''الحاتھا وك''ان یبع''ث بانطباعات''ھ إل''

قی'ات تھنئ'ھ وقد دعا ضیاء الدین ممثل'ي مجل'س الن'واب اإلیران'ي إل'ى بع'ث بر،اإلیرانیة في موسكو 

عل'ى ال'رغم م'ن ذل'ك ل'م یم'ارس ، معھممن أجل تطویر العالقات المستقبلیة  القادة الروس الجددالى 

وك'ان یص'رح باس'تمرار ان'ھ ج'اء ل'تعلم ، نش'اط سیاس'ي ضیاء الدین الطباطبائي على غیر عادتھ أي

  ٠)١(اللغة الروسیة 

بأن'ھ ك'ان یع'اني م'ن اإلرھ'اق والجھ'د  لروس'یا إحدى مقاالتھ أسباب س'فره ادعى الطباطبائي في    

فاحت''اج إل''ى فت''رة نقاھ''ة لیعی''د فیھ''ا نش''اطھ الص''حفي ،مم''ا تس''بب ل''ھ بح''دة الم''زاج ،المتواص''ل 

  ٠)٢(والسیاسي

فوضى التي انتشرت في روسیا عقب سیطرة الشیوعین على مقالید األمور فیھا في تشرین أثر ال    

، م واس''تأنف اص''دار ص''حیفتھ الرع''د ١٩١٨م ع''اد ض''یاء ال''دین إل''ى إی''ران ف''ي آی''ار ١٩١٧االول 

 )٣(م بین بریطانیا وإیران ١٩١٩واستمرت الصحیفة في نشاطھا وكان لھا دور في دعم اتفاقیة عام  

٠                 

                                                 
الت$ي  ، م١٩١٦ف$ي أیل$ول   ) لجن$ة العقوب$ات   (بتشكیل ،علل بعض المؤرخین  سبب سفر ضیاء الدین إلى روسیا  )١( 

وقد استطاعت ھذه اللجن$ة م$ن تص$فیة العدی$د     ،كانت تھدف إلى تصفیة العناصر المؤیدة للوجود البریطاني في إیران
مش$كوة  ،اب$و الف$تح زاده   ،منشي زاده (من أھم الشخصیات التي نشطت  في ھذه اللجنة من ألسیاسین ورجال الدین و

  ٠ ٦ص،المصدر السابق ،محمد بوزش ،)) انترنیت(( ٠)الممالك 

) ش ١٣٦١،دھخ$دا : تھران (،صعود محمد رضا شاه بھ قدرت یاشكوفائي دیكتاتوري،شمس الدین امیر عالئي  (٢)
 ٠ ٩٩ص،

بع$$د ان س$$ادت االض$$رابات العمالی$$ة معظ$$م االراض$$ي  ،م ١٩١٧یا ف$$ي الث$$امن م$$ن اذار ان$$دلعت الث$$ورة ف$$ي روس$$ (٣)
ق$اموا بث$ورة جدی$دة    ،) الح$زب الش$یوعي  (لك$ن البالش$فة   ،وقد تشكلت حكومة مؤقتة برئاسة االمیر لیف$وف  ،الروسیة 

وسمیت روس$یا للم$دة    لینینفــي تشرین االول مـــن العام نفسھ أدت الــــى سیطرتھم عــلى مقالید الحكم بزعامــــة 
الت$ي كان$ت تت$ألف م$ن الفالح$ین      ) الس$وفییت (م بروسیا الس$وفیتیة  النھ$ا اس$تمدت قوتھ$ا م$ن مج$الس       ١٩٢٢-١٩١٨

م بع$د انض$مام جمھوری$ات اخ$رى     ١٩٢٢امـا تسمیـة االتحــاد السوفیتي فق$ـد اطلق$ت بع$د الع$ام     ، والعمــال والجنود 
م ١٩٩١واس$$تمر ھ$$ذا االتح$$اد حت$$ى ع$$ام  ، االتحادی$$ة االش$$تراكیة الس$$وفیتیةال$$ى روس$$یا فس$$میت اتح$$اد الجمھوری$$ات  

  ٠  ٨٩٥-٨٨٧ص،١ج،المصدر السابق ،عبد الوھاب الكیالي  ٠بانھیار جدار برلین

  ٠ھـ  ١٣٣٥صفر ،١٠٩٨ه شمار،تحریرات روسیھ  هإدار،وزارت امور خارجھ ، ا.م.ا.س )١(

   ٠ ٢٤٦شمارة ،ھـ ١٣٣٤ذي القعدة  ٥،تھران،) روزنامھ(،)) رعد(( (٢)

المص$$$در ،محم$$$د ب$$$وزش ،)) انترنی$$$ت (( ٠س$$$نتناول نش$$$اط الص$$$حیفة ف$$$ي دع$$$م االتفاقی$$$ة ف$$$ي المبح$$$ث الق$$$ادم   (٣)
 ٠ ٥ص،السابق



                                                 )٢٩ (  

م اختی''''ر ض''''یاء ال''''دین الطباطب''''ائي رئیس''''اً للوف''''د ال''''ذي أرس''''لتھ ١٩٢٠ف''''ي ش''''باط م''''ن ع''''ام 

وك''ان س''بب اختی''اره ف''ي ھ''ذا المنص''ب العالق''ة الجی''دة الت''ي ،)١(الحكوم''ة اإلیرانی''ة إل''ى القوق''از 

والس'''یما أن'''ھ نشرسلس'''لة مق'''االت ف'''ي )   ٢() دول'''ةوث'''وق ال(كان'''ت تربط'''ھ م'''ع رئ'''یس ال'''وزراء 

ك'''ان لس'''یطرة الش'''یوعین  ٠م م'''ع بریـ'''ـطانیا١٩١٩ص'''حیفة الرع'''ـد یؤی'''د فیھ'''ا توقی'''ع اتفاقی'''ة 

 حی''''ث ب''''رزت،عل''''ى مقالی''''د الحك''''م ف''''ي روس''''یا دور ف''''ي زعزع''''ة االس''''تقرار ف''''ي المنطق''''ة 

عل'''ى ص'''عید األم'''ور مم'''ا أدى إل'''ى ب'''روز العدی'''د م'''ن المش'''اكل ال'''دعوات االس'''تقاللیة ف'''ي القوقاز

فض''''الً علـ''''ـى انتش''''ار ع''''ـملیات الس''''لب ،الكمركی''''ة والبریدی''''ة بی''''ـن إی''''ران وم''''ـنطقة القوق''''از 

فعم'''دت الحكوم'''ة ، والنھ'''ب الـ'''ـذي أثــ'''ـر س'''لباًعلى التج'''ارة االیرانی'''ـة الت'''ي تم'''ر فـ'''ـي المنطق'''ة 

بیج''''ان آذر(إلـ''''ـى توجی''''ھ وفـ''''ـد برئاس''''ـة ض''''یاء ال''''دین الطباطب''''ائي إل''''ى القوق''''از الت''''ي تض''''م 

ك'''ذلك تض'''من ج'''دول أعم'''ال الوف'''د االلتق'''اء ب'''اإلیرانیین المعارض'''ین ،  )١()ارمینی'''ا،جورجی'''ا ،

یلتحق''''وا بالحرك''''ات المعارض''''ة ف''''ي  حت''''ى ال،ف''''ي آذربیج''''ان وح''''ثھم عل''''ى الع''''ودة ل''''بالدھم 

  ٠)٢(م بین بریطانیا وایران١٩١٩الشمال االیراني التي ظھرت بعد توقیع اتفاقیة آب 

مqqن أجqqل إیجqqاد " م ١٩٢٠تكلی''ف ال''ذي ص''در ف''ي الس''ادس عش''ر م''ن ش''باط ال ج''اء ف''ي كت''اب    

سqیس تقqرر أالعالقات وتحكیم الروابط الودیة وعقqد معاھqدات الصqداقة مqع دول القوقqاز حدیثqة الت

 ٠٠٠إرسqqال وفqqد مqqن قبqqل الحكومqqة اإلیرانیqqة الظھqqار النوایqqا الحسqqنة وتحقیqqق األھqqداف المرجqqوة

لمqا یتمتqع بqھ مqن ،مبعوثاً فqوق العqادة ورئیسqاً للوفqد ،الطباطبائي تقرر تعیین السید ضیاء الدین ،

   المھمةجدارة واستحقاق للثقة وكفایة واستیفائھ للشروط والمواصفات التي تستلزمھا مثل ھذه 

  
                                                 

اكبر سالسلھا القوقاز العظم$ى  ،كم من البحر االسود الى بحر قزوین  ١٢٠٦منطقة جبلیة تمتد لمسافة : القوقاز  (١)
وذل$ك بس$بب موقعھ$ا    ،وبعد ذلك ب$ین إی$ران وروس$یا    ،بین إیران والدولة العثمانیة  كانت ھذه المنطقة ساحة صراع،

تش$$$كل الی$$$وم جمھوری$$$ات اذربیج$$$ان وارمینی$$$ا ،وغناھ$$$ا باألراض$$$ي الزراعی$$$ة والث$$$روات المعدنی$$$ة ،االس$$$تراتیجي 
مؤسس$$$$$ة الت$$$$$اریخ  : بی$$$$$روت (،الموس$$$$$وعة العربی$$$$$ة المیس$$$$$رة والموس$$$$$عة   ،یاس$$$$$ین ص$$$$$الواتي  ٠وجورجی$$$$$ا 

  ٠ ٢٧٥٥ص،٦ج،)م٢٠٠١،يالعرب

درس العل$وم الفقھی$ة   ،ولد في طھ$ران  ،ھو میرزا حسن خان ابن ابراھیم خان ) : م١٩٥١-١٨٧٥(وثوق الدولة  (٢)
ي ال$دورة  ـوقد مثل تجار العاص$مة ف$  ،م محاسب مالي في آذربیجان  ١٨٩٤عین في عام ،واالدب الفارسي والعربي

تنك$ابني  محم$د ول$ي خ$ان     كومةـي حـین وزیرًا للمالیة فـع،ة في المجلس ح رئیس اللجنة المالیـالنیابیة االولى واصب
عل$ي  ٠م ١٩١٨  والثانی$ة ف$ي ع$ام    ١٩١٦وأص$بح رئیس$ًا لل$وزارة م$رتین ف$ي ع$ام       ،  م١٩٠٩ع$ام  ) سبھدار اعظم(

 تھ$$ران،)مجل$$ة(،))كنجین$$ھ اس$$ناد(( ،)٣(،) ش١٣٢٠-١٢٩٩از (نمون$$ھ امض$$اى اعض$$اى ھی$$أت دول$$ت  ، كریمی$$ان 
  ٠ ٥٨-٥٧ص،١٥شماره ،دفتر سوم،سال جھارم ،ش١٣٧٣بائییز،

رغ$$م تض$$من ج$$دول االعم$$ال زی$$ارة الطباطب$$ائي ل$$دول القوق$$از اال ان$$ھ ل$$م ی$$ذھب اال ال$$ى اذربیج$$ان فق$$ط بس$$بب     (١)
 ١٣٧٤،كتابس$$$را : تھ$$$ران (،وث$$$وق الدول$$ھ  ،إب$$راھیم ص$$$فائي   ٠االوض$$اع السیاس$$$یة غی$$$ر المس$$تقرة ف$$$ي المنطق$$$ة  

  ٠ ١٢٦ص،)ش

  ٠ ٥٤ص ،)ش١٣٤٧،امیر كبیر: تھران (، خاطرات مھدي فروخ ،شاني برویز لو (٢)

 



                                                 )٣٠(  

ودولqqة ارمینیqqا وجورجیqqا فqqي اطqqار  وتقqqرر تكلیفqqھ بعقqqد المعاھqqدات الالزمqqة مqqع دولqqة اذربیجqqان،

   ٠)١( "الصالحیات المخولة لھ  

كانت المھمة األولى للوفد إعداد تقریرعن األوضاع المتوترة في القوقاز وتشكیل لجنة مشتركة      

ی'ران وآذربیج'ان لمتابع'ة أوض'اع االی'رانیین ف'ي تل'ك المن'اطق وبخاص'ة التج'ار والمھ'اجرون إبین 

فض''الً عل''ى دراس''ة التغیی''رات ف''ي الح''دود وأثرھ''ا ف''ي التج''ارة ،اع ص''عبة ال''ذین یع''انون م''ن أوض''

  ٠ )٢(إالیرانیة في المستقبل 

ع''ام )٣(بب''اریس  الس''المت''أتي مھم''ة ض''یاء ال''دین اس''تكماالً للمباحث''ات الت''ي ج''رت ف''ي م''ؤتمر      

ی''ة وممث''ل آذربیج''ان م''ردان بی''ك برعا )١(ب''ین وزی''ر الخارجی''ة االیرانی''ة نص''رت الدول''ة  م ١٩١٩

ال''ذي كت''ب إل''ى الس''یر برس''ي ك''وكس  )٢() Curzin(وزی''ر الخارجی''ة البریط''اني الل''ورد كی''رزن 

)Bersy Cox ()السفیر البریطاني في طھران رسالة تضمنت نتائج المباحثات إذ أوضـح أن'ـھ ت'ـم  )٣

  االتفــاق على

                                                 
ح$وت  ٢٥، ٥٣١١هنم$ر ،١٥برون$د  ،١٥ك$ارتون  ، ھھیئت فوق العادة قفقازی$ ،وزارت امور خارجھ ، ا.م.ت.م.م.ا (١)

  ٠ش  ١٢٩٨

ربیج$ان  تالش ھاي سید ضیاء ال$دین طباطب$ائي در ایج$اد كنفدراس$یون می$ان ای$ران وآذ      ،فرشتھ سادات اتفاق فر  (٢)
 ٣٧س$$ال ، ،ش١٣٨٦بھ$$ار ،تھ$$ران ،) جل$$ةم(،)) دانش$$كده حق$$وق وعل$$وم سیاس$$ي  (( ،ش١٢٩٨دي  ٢٤) روس$$یھ(
  ٠ ٨ص،١شماره ،

دعت الیھ الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمیة االولى في المدة من الثامن عشرمن ك$انون الث$اني   مؤتمر  )(٣
رت عل$$ى جلس$$اتھ ال$$دول المنتص$$رة ف$$ي الح$$رب وھ$$ي   وس$$یط،م ١٩٢٠م حت$$ى العش$$رین م$$ن ك$$انون الث$$اني  ١٩١٩

وامتدت جلساتھ لمدة طویلة بسبب اختالف الدول الكبرى فیما بینھا بالنسبة لضم ) امریكا ،ایطالیا ،فرنسا ،بریطانیا(
یض$م ال$دول   ،) عص$بة االم$م  (وأق$ر الم$ؤتمر انش$اء    ،  األراضي وتقریر مستقبل بع$ض ال$دول الس$یما األوربی$ة منھ$ا     

ك$م ش$كلت محكم$$ة الع$دل الدولی$ة للفص$ل ف$$ي النزاع$ات ب$ین ال$دول ب$$الطرق         ،ض$افة ال$ى ال$$دول الص$غیرة    العظم$ى ا 
  ٠ ٢٥٠-٢٣٨ص،المصدر السابق ،ھارولد تمبرلي،ج جرانت .ا٠السلمیة 

ون$$ال ش$$ھادة ، ول$$د ف$$ي طھ$$ران، ھ$$و فی$$روز اب$$ن عب$$د الحس$$ین فرم$$ا نفرم$$ا ) :م١٩٣٨ -١٨٨٨(نص$$رت الدول$$ة  (١)
حكم وال$ده ع$دة مقاطع$ات مھم$ة منھ$ا ف$ارس وآذربیج$ان وكرم$ان         ، ثم أكمل دراستھ في باریس، الدبلوم من بیروت

اصبح نصرت الدولة وزی$ر  ،كما تولى رئاسة الوزراء في اواخر الحرب العالمیة االولى بدعم من روسیا وبریطانیا
 ٠ضتھ المستمرة لھ م بسبب معار١٩٤١-١٩٢١قتل في عھد رضا شاه،م١٩١٦العدل في حكومة وثوق الدولة عام 

  ،س$ال جھ$ارم  ،  ش١٣٩٧،تھ$ران ، ) مجلة(،)) تاریخ معاصر ایران((، مشروطھ و رزیم بھلوي،علي ابو الحسنى 
 ٠ ٩٦ص،١٦ -١٥شماره 

انتخب رئیسًا التحاد طلبة جامعة اكس$فورد  ،من أبرز رجاالت السیاسة البریطانیة :  )م ١٩٢٥ -١٨٥٩(كیرزن  (٢)
أص$بح وزی$ر للخارجی$ة بحكوم$ة     ،عین رئیسًا لسالح الج$و البریط$اني   كما ،م البریطاني مجلس العمو عضوًا فيثم ،

  ٠ ١١٧ص،المصدر السابق ،احمد شاكر عبد العالق ٠م  ١٩٢٢ -١٩١٦لوید جورج 

ث$م  ،بدا عملھ في االدارة البریطانیة للھند ،من الشخصیات البریطانیة البارزة :  )م١٩٢٣-١٨٦٤(برسي كوكس  (٣)
م یش$$غل منص$$ب المق$$یم البریط$$اني ف$$ي الخل$$یج   ١٩٠٦وأص$$بح من$$ذ ، لخدم$$ة القنص$$لیة ف$$ي الص$$ومال  انخ$$رط ف$$ي ا

وأصبح المن$دوب الس$امي البریط$اني    ،م ١٩٢٠ثم أصبح الوزیر البریطاني المفوض في طھران حتى تموز، العربي
حركات المعارض$ة  ، يحسین عبد زایر الجوران٠ لھ كتاب فارس والقضیة الفارسیة ،في العراق بعد ثورة العشرین

  ٠ ١٨٦ص،) ٢٠٠٩،كلیة التربیة االساسیة : الجامعة المستنصریة ( ،رسالة ماجستیر ،في ایران 
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ً  أربع نقـاط رئیسیة ، أمـا بـاقي الفقرات فترك'ت إل'ـى ال'ـوفد االیران'ي ال'ذي س'یزور آذربیج'ان الحق'ا

  : )١(والفقرات التي تم االتفاق علیھا ھي

انفصال آذربیج'ان القوقازی'ة ع'ن األراض'ي الروس'یة عل'ى وف'ق الوث'ائق والخ'رائط الت'ي ق'دمھا  -١

  ٠الوفد اآلذربیجاني

  ٠مستقلة دیمقراطیة عاصمتھا باكو التاكید على أن جمھوریة آذربیجان دولة -٢

عل''ى إن ت''تم ،اقام''ة عالق''ات سیاس''یة واقتص''ادیة ب''ین ال''دولتین عب''ر تش''كیل لجن''ة م''ن الط''رفین  -٣

م''ع التأكی''د عل''ى وح''دة السیاس''ة الخارجی''ة ، المص''ادقة عل''ى االتفاقی''ة م''ن قب''ل برلم''ان ال''دولتین 

  ٠للدولتین

والثانی'ة المس'اعدة العس'كریة واالقتص'ادیة م'ن تطلب آذربیجان ومن أجل تحقی'ق الفق'رة األول'ى  -٤

  ٠بریطانیا من اجل التصدي ألي عدوان على غرار مساعداتھا إلیران 

وعل'ى ال'رغم م'ن ،  )٢(فضالً عل'ى رئ'یس الوف'د ض'یاء ال'دین ،تألف الوفد من ثالثة عشرعضواً      

و أنھ'ا ج'اءت بس'بب یحمل اي منص'ب حك'ومي لك'ن تعیین'ھ رئیس'اً للوف'د یب'د أصغرھم سناً وال كونھ

م وتجولھ في مناطقھا المختلف'ة ١٩١٦التجربة التي اكتسبھا ضیاء الدین من إقامتھ في روسیا آواخر 

  ٠فضالً على عالقتھ مع وثوق الدولة،

الت'ي تش'كلت فیھ'ا حكوم'ة بزعام'ة مح'ـمد أم'ـین رس'ول ، )١(توجھ ضـیاء ال'دین ال'ى آذربیج'ان      

وكان في ،م ١٩٢٠في العشرین من شباط إذ وصلھا،)٢(م ١٩١٨لول زاده في الثاني والعشرین من ای

وممث''ل دول''ة آذربیج''ان ف''ي ) محم''د خ''ان تكنیس''كي (اس'تقبالھ مع''اون وزی''ر الخارجی''ة اآلذربیج''اني 

وبدأت المباحث'ات ف'ي الس'اعة الثانی'ة بع'د ، وغیرھم من مسؤولي الدولة ) عادل خان خانوف(إیران 

  م في مـقر وزارة الخـارجیة ١٩٢٠ف الثاني والعشرین من شباط الظھر من یـوم االثـنین المصاد

                                                 
  ٠ ١٤-١٢ص ، المصدر السابق ، فرشتھ سادات اتفاق فر (١)

ب$$اقر ك$اظمي مھ$$ذب الدول$ة وكی$$ل وزارة   ،موس$$ى خ$ان ممث$$ل ال$بالط   : (ض$م الوف$د شخص$$یات مھم$ة م$$ن اھمھ$ا      (٢)
رح$یم ارجمن$دي وكی$ل وزارة    ،رضا فھیمي وكی$ل وزارة المع$ارف   ،یوسف مشار وكیل وزارة الداخلیة ،ة الخارجی
 ٠ ٨ص،المصدر نفسھ ٠) غالم رضا خان وكیل وزارة العدلیة،محمد جعفر میرزا وكیل وزارة التجارة ،المالیة 

ھا ف$$ي ای$$ام الش$$اه ف$$تح عل$$ي  م عن$$دما فق$$دت١٨٢٨ض$$من االراض$$ي اإلیرانی$$ة حت$$ى آب   بالكام$$ل كان$$ت آذربیج$$ان (١)
وبموجب معاھدة تركمانجي ، م١٨٢٨-١٨٢٦الذي خاض حربًا خاسرة مع روسیا استمرت سنتین ،م١٨٣٤-١٧٩٧

وھ$ذا   الجزء الشمالي والجن$وبي م$ن اذربیج$ان   التي أنھت ھذه الحرب فإن فشل إیران في تسدید تعویضاتھا سیفقدھا 
قس$م ت$ابع لالراض$ي الروس$یة وقس$م اخ$ر ف$ي        ،الوق$ت ال$ى قس$مان    وانقسمت اذربیج$ان من$ذ ذل$ك    ، ما حصل بالفعل 

مط$$$ابع العروب$$$ة  : دوح$$$ة (،ترجم$$$ة مكت$$$ب دی$$$وان ح$$$اكم قط$$$ر    ،دلی$$$ل الخل$$$یج  ،ل$$$وریمر ٠ االراض$$$ي االیرانی$$$ة 
  ٠ ٢٥٦٧ -٢٥٦٤ص ، ٥ج،)م١٩٦٧،

ع االطروح$ة  لكن$ھ ل$م یك$ن یتع$اطف م$     ،من رفاق س$تالین وق$د انق$ذه م$رارًا م$ن المخ$اطر الت$ي ك$ان یتع$رض لھ$ا            (٢)
  ٠ ٩ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات ٠الماركسیة وكان یمیل إلى األتراك 

  



                                                 )٣٢(  

كان''ت الجلس''ة األول''ى مش''حونة ب''التوتر ل''ـرغبة ك''ل ط''ـرف ف''ي الحص''ول عل''ى ،)١( اآلذربیجانی''ة

ض'ر الجلس'ة فق'د اتب'ع وحسبمـا یذكـــره ض'یاء ال'دین ف'ي مح،المكاسب علـى حساب الطـرف اآلخر 

وكان'ت المس'ائل ،اسلوب التھدید والوعید من أجل حلحلة المشاكل وإظھارعلو كعب الدولة اإلیرانی'ة 

واقترح'ت ،التجاریة م'ن اكث'ر القض'ایا الش'ائكة والمعق'دة الت'ي بین'ت االخ'تالف الكبی'ر ب'ین ال'دولتین 

فرفع'ت الجلس'ة دون تحقی'ق اي ،إجراء المزی'د م'ن الح'وارات م'ن أج'ل حلھ'ا  الحكومة االذربیجانیة

ورأى انھ سیترك آثاراً س'لبیة ، واعرب رئیس الوفد اإلیراني عن أسفھ البالغ لھذا الفشل،نجاح یذكر 

  ٠)٢(على العالقات بینھما 

عقدت الجلسة الثانیة في الساعة الثانیة من بعد ظھر الثالثاء المص'ادف الثال'ث والعش'رین ش'باط     

حی''ث أب''دى الطرف''ان الرغب''ة ف''ي ،ن س''اعتین وكان''ت األج''واء إیجابی''ة واس''تمرت ألكث''ر م''،م١٩٢٠

واقت'رح وزی'ر الخارجی'ة اآلذربیج'اني ف'تح ،تسویة الخالف وفتح صفحة جدیدة في العالق'ات بینھم'ا 

 یqتزتعیqین تعریفqة كمركیqة جدیqدة كحقqوق للتران أولھمqا علي خان نقطتین لح'ل مس'ئلة الترانزی'ت

األضرار التي لحقت بھم في الحرب العالمیة األولqى وخاصqة  ین عنوثانیھما تعویض اآلذربیجانی،

أم''ا النقط''ة الثانی''ة فق''د أب''دوا ،وق''د واف''ق الجان''ب اإلیران''ي عل''ى النقط''ة األول''ى ، السqqكك الحدیدیqqة

وتق''رر أیض''اً إعف''اء اإلی''رانیین الموج''ودین ف''ي األراض''ي ،اس''تعدادھم لتحم''ل ج''زء م''ن الخس''ائر 

  ٠)١(سكریة والوظائف اإلجباریة األخرىاآلذربیجانیة من الخدمة الع

بعد ھذه الجلسة توقفت المباحثات عشرین یوماً استغلھا ضیاء الدین للقاء المفوض البریطاني في     

مبین''اً ،ولف''ت انتباھ''ھ إل''ى خط''ورة الش''یوعیین،)Mazor admonsn)(م''ازور ادمونس''ن (ب''اكو 

 أفكـارھم للش'عب اإلیران'ي لحیلولة دون وصـولاإلجراءات التـي اتـخذتھا الحكومة اإلیرانیة بغــیة ا

رغبة االیرانیین في شـراء سفینتین من بریطانیا لكـن ھناك عقبة تتمث'ل ف'ي معاھ'دة  وتضمـن اللقاء،

  ن المالحة في بحر ــم التي تمنع اإلیرانیین م١٨٢٨ام ــالموقعة بین روسیا وإیران ع) ٢(تركمانجي

  

                                                 
محم'د (حضر المباحثات من الجان'ب االذربیج'اني باالض'افة إل'ى  وزی'ر الخارجی'ة ف'تح عل'ي خ'ان خومیس'كلي    ) ١(

وزارت ام'ور ، ا .م.ت.م.م.ا ٠)خدادا بیك وزیر الطرق والشوارع ،خلیل بك وزیر العدل ، حسن بیك وزیر التجارة 
  ٠ ٢ص،ش  ١٢٩٩حمل بیجي ئیل  ٦، ٣١٠ هشمار،تصور تجلسات ، ھھیئت فوق العادة قفقازی،خارجھ 

 ٠ ٣ص، المصدر نفسھ )(٢

  ٠ ٤ص،ش  ١٢٩٩حمل بیجي ئیل  ٦ ،٣١١ هشمار،المصدر نفسھ  )١(

وض$مت  ،وانتھ$ت لص$الح ال$روس    ،م ١٨٢٦االیرانی$ة الت$ي ان$دلعت ع$ام      –انھت ھذه المعاھدة الح$رب الروس$یة    (٢)
ی$ران ب$دفع غرام$ة    إوالت$زام  ، یران عن جمیع اراضیھا غ$رب بح$ر ق$زوین    إاھمھا تخلي ،المعاھدة ست عشرة مادة 

فضال عل$ى الس$ماح للس$فن الحربی$ة الروس$یة فق$ط بالتواج$د ف$وق         ،حربیة ضخمة تقدر بثالثة مالیین باون استرلیني 
 :للمزی$د ینظ$ر   ٠ مواد في تس$ھیل التج$ارة كان$ت اغلبھ$ا ف$ي ص$الح ال$روس        كما تضمنت المعاھدة،میاه بحر قزوین 

  ٠ ٧٣-٧٢ص، )١٩٨٥، مطبعة اركان : بغداد (،دراسات في تاریخ ایران الحدیث والمعاصر ، كمال مظھر احمد 
 



                                                 )٣٣(  

لكن'ھ ل'م یح'ظ بج'واب ش'افٍي س'وى تلقی'ھ ،فاقترح ضیاء الدین رفع العلم البریط'اني علیھم'ا ،قزوین 

  ٠) ١(وعداً بحل ھذه المسالة باقرب وقت ممكن 

استأنفت المباحثات بین الجانب اإلیراني واآلذربیجاني في الساعة السادسة من مساء یوم األح'د      

ورغبة من الجانب اإلیراني في دفع المباحثات إل'ى أم'ام فق'د وافق'وا ، م ١٩٢٠من آذار الثالث عشر 

یت البریدیة للدول األخرى ف'ي ح'ال تأخرھ'ا ألكث'ر م'ن س'تة زعلى تحمل مسؤولیة دفع رسوم التران

تس'مح لھ'ا بإیص'ال  وبسبب الظروف االقتصادیة الصعبة التي كانت تعیشھا آذربیجان الت'ي ال،أشھر

فق''د تق''رر أن یك''ون التب''ادل ،ت البریدی''ة إل''ى جمی''ع مكات''ب التب''ادل ف''ي الش''مال اإلیران''ي المراس''ال

وأن تق'وم إی'ران باس'تالم ، عل'ى بح'ر ق'زوین )سqتارا،انزلqي (مقصوراً بالوقت الحالي عل'ى مین'ائي 

  ٠ )٢(جمیع طرودھا واكیاسھا البریدیة من باكو العاصمة ومن ثم تنقلھا عن طریق البحر وتوزیعھا 

بخصوص االتفاق القنصلي اعترض الجانب اآلذربیج'اني عل'ى الم'ادة الخاص'ة بإعف'اء اآلوراق     

أن'ھ اذا  ل خلی'ل ب'كاذ أوضح وزی'ر الع'د،والدفاتر الرسمیة الخاصة بالقنصلیات من الرقابة والتفتیش

بموجب فإنھ الیحق لھا ، االیرانیة كانت وزارتھ بحاجة إلى مراجعة مستندات موجودة لدى القنصلیة

وبع'د مناقش'ات اتف'ق عل'ى أن'ھ ، ھذه المادة االطالع علیھا وھذا الیتفق وسالمة االجراءات القض'ائیة

یجوز للمحاكم القضائیة عند الضرورة في األمور التجاریة والصناعیة والحقوقی'ة المتعلق'ة بالرعای'ا 

إعادتھ'ا بع'د انتھ'اء  اإلیرانیین طلب بعض البیانات والمعلومات الضروریة تحریریاً وعل'ى المح'اكم

  ٠) ١(الحاجة منھا 

ف'''ي الجلس'''ة الرابع'''ة الت'''ي عق'''دت ف'''ي الس'''اعة الواح'''دة ظھ'''راً م'''ن ی'''وم الثالث'''اء المص'''ادف      

بحث'''ت الق'''وانین الطارئ'''ة الت'''ي ع'''ادة م'''ا تفرض'''ھا ال'''دول ف'''ي ، م١٩٢٠الخ'''امس عش'''ر م'''ن آذار

وواف'''''ق ، یھاالت'''''ي تم'''''س حری'''''ة التنق''''ل والتج'''''ارة للرعای'''''ا األجان'''''ب ل'''''د،ظ''''روف الح'''''روب 

عل'''ى ال'''رغم ، الطباطب'''ائي عل'''ى امتث'''ال اإلی'''رانیین ف'''ي األراض'''ي اآلذربیجانی'''ة لھ'''ذه األوام'''ر

وعن'''دما اقت'''رح ض'''یاء ال'''دین تع'''ویض الحكوم'''ة ،س'''یما التج'''ار م'''نھم  م'''ن تكب'''دھم الخس'''ائروال

فترك'''ت ھ'''ذه القض'''یة عل'''ى حالھ'''ا م'''ن دون ،دب الخ'''الف ب'''ین المتفاوض'''ین ، اآلذربیجانی'''ة لھ'''م 

  ٠)٢(التفاصیل  الخوض في

    
                                                 

ھ مركز اسناد وت$اریخ دیبلوماس$ي وزارت خارج$   : تھران (،ھ ھیئت فوق العادة قفقازی،رضا اذري شھر ضیائي  (١)
  ٠ ١٠١-٩٩ص ، ) ش١٣٧٩،

حمل بیج$ي ئی$ل   ٦، ٣١٢ هشمار،تصور تجلسات ،ھھیئت فوق العادة قفقازی،وزارت امور خارجھ ، ا.م.ت.م.م.ا (٢)
 ٠ ٣ص،ش  ١٢٩٩

 ٠ ٥ص،المصدر نفسھ )(١

  ٠ ٢ص ،ش ١٢٩٩حمل  ٦ ،٣١٣ هشمار،المصدر نفسھ(٢) 



                                                 )٣٤(  

اتفق الجانبان على إعفاء المواد الغذائیة اإلیرانیة التي تستوردھا آذربیجان من أیة ضریبة إضافیة   

ة ی''ت االیرانی''ة ك''أموال التج''ارة الداخلی''زوتق''رر التعام''ل م''ع أم''وال تج''ارة التران،ف''ي الم''دة القادم''ة 

وتق'رر ان تك'ون جلس'ة ،وحدد مبلغ خمسة تومانات كحد أقصى لم'ا یحمل'ھ اإلیران'ي ف'ي آذربیج'ان ،

   ٠)١(م ھي الجلسة النھائیة لتوقیع االتفاقیة ١٩٢٠االربعاء السادس عشر من آذار 

واتفق على أن تكون االتفاقیة ،عقدت الجلسة الرسمیة الختامیة في الساعة الثامنة والنصف مساًء    

  :)٢( فذة في الیوم التالي لتوقیعھا وأھم بنودھانا

  ٠معاھدة صداقة تشتمل على أربع عشرة مادة -١

  ٠العقد الكمركي والتجاري المشتمل على سبع عشرة مادة -٢

    ٠عقد سري حول تعرفة المواد الغذائیة اإلیرانیة الى آذربیجان التي تشتمل على مادة واحدة -٣

  ٠سبع عشرة مادة العقد القنصلي الذي یضم  -٤

  ٠العقد البریدي ویضم ثماني عشرة مادة  -٥

على الرغم من جھود الوفدین لكن ھذه االتفاقیة لم تنفذ بسبب وجود معارضة قویة لھ'ا م'ن قب'ل      

ل'ذا ،األول كانت لھ توجھات ثوریة ومیل نحو الش'یوعیین : الء على صنفین ؤاآلذربیجانیین وكان ھ

أما النوع الثاني فكانوا یعارضون ،ل آذربیجان ھو في خلق وحدة مع روسیا كانوا یعتقدون أن مستقب

التقارب مع إیران كونھم یعتقدوا أن روسیا سوف ستتجاوز أزماتھا وسوف ل'ن ت'دع أی'اً م'ن ش'عوب 

ھ'ذه الفك'رة كان'ت راس'خة عن'د بع'ض اإلی'رانیین ك'ذلك الذی'ـن أع'ـربوا ع'ن ،القوقاز تعلن استقاللھا 

ل'ذلك ك'ـانوا یعتق'دون أن عل'ى ،روسیا للعـب دور الجـارة القویة الشمالـیـة إلی'ـران  قلقھم مـن عـودة

كم'ا ، )١(وبخاصة بعد المعارضة القویة للروس الستقالل القوقاز ،إیران التصرف بحذر في القوقاز 

، ان رئیس الوزراء وث'وق الدول'ة ك'ان قلق'اً م'ن ت'اثیر ھ'ذه االتفاقی'ة عل'ى عالق'ات إی'ران م'ع روس'یا

وأع''رب ع''ن قلق''ھ م''ن خ''الل رس''الة بعثھ''ا إل''ى ض''یاء ال''دین م''ن أث''ار ھ''ذه االتفاقی''ة عل''ى العالق''ات 

لقد تأملت في ھذا األمر كثیراً "  ھل ستكون لصالح ایران أو ضدھا وأضاف ،الروسیة  –اإلیرانیة 

  ٠)٢(" وال أرى فیھ جدوى 

  

                                                 
حمل بیج$ي ئی$ل   ٦، ٣١٣ هشمار،تصور تجلسات ،ھیھیئت فوق العادة قفقاز،وزارت امور خارجھ ، ا.م.ت.م.م.ا )١(

  ٠ ٦ص،(١) ش ١٢٩٩

  ٠ ٣ص،ش ١٢٩٩حمل  ٦ ،٣١٤ هشمار،المصدر نفسھ  )٢(

  ٠ ١٥ص،المصدر السابق ،فرشتھ سادات اتفاق فر  (١)

  ٠ ٨٨-٨٧ص ، المصدر السابق ،برویز لوشاني  (٢)



                                                 )٣٥ (  

، م ١٩١٩رعایة البریطانیین للمباحثات األولى بین اآلذربیج'انیین واإلی'رانیین ف'ي ب'اریس رغم و  

لكنھا كانت قلقة من ھذا التقارب حیث أعرب اللورد كیرزن عن مخاوفھ من أن تكون فك'رة االتح'اد 

الط'رفین  فضالً عل'ى ان االتفاقی'ات الموقع'ة ب'ین، بین إیران وآذربیجان واردة في أذھان اإلیرانیین 

وبخاصة في األمور الكمركیة والبحریة كانت محل معارضة قویة من البریطانیین لذلك عملوا عل'ى 

ولھ''ذه األس''باب مجتمع''ة كان''ت االتفاقی''ة حب''راً عل''ى ،)١(إفش''الھا والممانع''ة ف''ي تنفی''ذ أي م''ن بنودھ''ا 

  ٠ورق

  

                                                 
 ٠ ١٨ص،المصدر السابق ، فرشتھ سادات اتفاق فر  )١(

  
  
  
  
  
  



 )٣٦(             

        م١٩١٩ب آطبائي من اتفاقیة موقف ضیاء الدین الطبا : المبحث الثالث          
                    

عل'ى الش'رق االوس'ط عام'ة والخل'یج  نتائج مھمة م١٩١٨-١٩١٤ولى العالمیة األكانت للحرب      

أدى إل'ى انف'راد بریطانی'ا ف'ي ، نھ'زام االلم'انأنھی'ار الدول'ة العثمانی'ة وأف ،العربي بوج'ھ الخص'وص

م أدى إل'ى تھدی'د المص'الح ١٩١٧قیام الثورة الشیوعیة في روس'یا  لكن، الھیمنة على الخلیج العربي

البریطانی'ة ف''ي ھ'ذه المنطق''ة الحیوی'ة الس''یما إی'ران بع''د أن ن'ادت ھ''ذه الث'ورة بتحری''ر الش'عوب م''ن 

اتص'االت ب'ین بع''ض التنظیم'ات السیاس'یة ف''ي  وج''ود ومم''ا زاد ف'ي خطورتھ'ا،االس'تعمار األجنب'ي 

ك'ل ھ'ذا ك'ان ،  الذي كان یتخذ من موسكو مقراً ل'ھ یوعي االیرانيمثل الحزب الش ٠یران وروسیا إ

، بس'بب موقعھ''ا االس'تراتیجي عل''ى الخل'یج العرب''ي  بخاص''ةی'ران إثیر عل''ى المنطق'ة عموم''اً وأل'ھ ت'

على قربھا من حقول ال'نفط العراقی'ة الت'ي اص'بحت  فضالً ،بحدود الدولة الروسیة  واتصالھا المباشر

 منفذاً ھام'اً ال'ى الھن'د كانت أن إیران كما، )١( بیكو –ق اتفاقیة سایكس وفعلى ضمن حصة بریطانیا 

  ٠)٢()) درة التاج البریطاني(( 

 )٣(ایرانی'ة  –أصبح المجال واسعاً أم'ام ش'ركة ال'نفط األنكل'و،م ١٩١٧بعد الثورة الروسیة لسنة      

وح لروس'یا ف'ي التاس'ع م'ن الممن') خوس'تریا(للھیمنة على مصادر النفط في إیران بع'د إلغ'اء امتی'از 

لكن حكومتا إیران وروسیا لم تصادقا عل'ى ، م الذي كان یغطي مناطق الشمال االیراني ١٩١٦آذار 

 الت''ي ظة عل''ى المكاس''بـمحاف''ـد انتھ''اء الح''رب الـع''ـدف بریطانی''ا بـص''بح ھ''أذلك ـل''،  )٤(االم''ـتیاز

 ل'ى ح'والي  تس'عمائة ال'ف ط'نم إ١٩١٨وأن إنت'اج إی'ران النفط'ي ق'د ازداد ف'ي ع'ام  الس'یما،تحققت

 ً لذلك سعت بریطانیا إلى ربط إیران بمعاھدة تحافظ على مص'الحھا قب'ل أن یتغلغ'ل إلیھ'ا نف'وذ ،سنویا

  وقد اتضح ھذه االتجاه بصورة جلیة عندما رفضت بریطانیا  ،)٥() امریكا،فرنسا (الدول المنافسة 

                                                 
م لتقس$یم ممتلك$ات   ١٩١٦ی$ار  آ الس$ادس عش$ر م$ن   اتفاقی$ة س$ریة عق$دت ب$ین فرنس$ا وبریطانی$ا ف$ي        : س بیكوسایك (١)

عقدت المباحثات ف$ي الق$اھرة ب$ین م$ارك س$ایكس المن$دوب الس$امي البریط$اني         ، الدولة العثمانیة العربیة فیما بینھما 
، ح العراق وفلسطین من حصة بریطانیا إذ أصب، لشؤون الشرق االدنى وجورج بیكو القنصل الفرنسي في بیروت 

  ٠ ١٢١ص، ٣ج،المصدر السابق ،عبد الوھاب الكیالي ٠نصیب فرنسا  فیما كانت سوریا من

ت$$$$$$اریخ معاص$$$$$$ر  ((،١٢٩٩حكوم$$$$$$ت مقت$$$$$$در مرك$$$$$$زي در اس$$$$$$تانھ كودت$$$$$$اي    ،نعم$$$$$$ان دھق$$$$$$ان تی$$$$$$ري    (٢)
 ٠ ١٧١ص، ١٦-١٥شماره ،سال جھارم ، ش١٣٧٩،تھران،)مجلة(،))ایران

ح$$د الرعای$$ا البریط$$انین م$$ن الحص$$ول عل$$ى امتی$$از الس$$تخراج ال$$نفط   أاس$$تطاع ولی$$ام دارس$$ي  م١٩٠١م ف$$ي ع$$ا (٣)
ونتیج$ة ھ$ذه التط$ورات    ، م حف$ر أول بئ$ر  ١٩٠٨وفي ع$ام  ،عام ٦٠ومدة ھذا االمتیاز یراني عدا االقالیم الشمالیة اإل

م س$$یطرت ١٩١٢ذ االمتی$$از وف$$ي ع$$ام فارس$$یة للقی$$ام بمھم$$ة تنفی$$  –أسس$$ت ف$$ي الس$$نة التالی$$ة ش$$ركة ال$$نفط األنكل$$و  
  ٠ ١٣٣ص، المصدر السابق ،دونالد ولبر ٠من اسھم الشركة % ٥٢الحكومة البریطانیة على 

دار الرش$$$ید : بغ$$$داد ( ،االمریك$$$ي عل$$$ى نف$$$ط الخل$$$یج العرب$$$ي      –التن$$$افس البریط$$$اني  ،طال$$$ب محم$$$د وھ$$$یم    )٤(
  ٠ ٤٤ص، )م١٩٨٢،للنشر

 
:  جامع$ة البص$رة   (،)١٩٤١ -١٩٢١(ای$ران الخارجی$ة ف$ي عھ$د رض$ا ش$اه        سیاس$ة  ،محمد كامل عب$د ال$رحمن    (٥)

  ٠ ٢٥ص، )م١٩٨٨، مركز الدراسات االیرانیة 



                                                 )٣٧ (  

كـد برس'ي كـوك'ـس ال'وزیر أ إذیـرانیة جانب الدارة الخزینة اإلأیران خبراء إرفضاً قاطعاً استخدام 

شqغالھ مqن لqدن خبیqر إن یqتم أمثqل ھqذا المنصqب یجqب  "ن  أالبریطاني المفـوض ف'ي طـ'ـھران بـ'ـ

  ٠ )١(  "بریطاني 

ن'ھ الس'بیل أ، نھاأی'رزن بش'ی'ران م'ن تص'ریحات وزی'ر الخارجی'ة البریطانی'ة الل'ورد كإدركت أ     

ً ال التفاوض مع بریطانی'ا لعلھ'ا تن'ال بعض'إمامھا أ سqالمة فqارس  نإ "ك'د كی'رزن أ إذم'ن مطالبھ'ا  ا

وعدھا م'ن المن'اطق االس'تراتیجیة الواج'ب حمایتھ'ا وع'دم  ،)٢( "ن تسجل كجزء من عقیدتنا أیجب 

  ٠)٣(یرانيى النفط اإللیھا بسبب اعتماد الجیش البریطاني علإخرین بالنفوذ السماح لأل

مث'ل الجان'ب  إذ،جواء غای'ة ف'ي الس'ریة أب' م١٩١٩ت المفاوضات بین الج'انبین  ف'ي ش'باط  أبد     

ووزی''ر الخارجی''ة  )٤( وث''وق الدول''ة ووزی''ر المالی''ة ص''ارم الدول''ة رئ''یس ال''وزراء یران''ي ك''ل م''ناإل

ج''ل أم''ن  )٥(حم''د قاج''ارم''ن ل''دن الش''اه ا متل''ك الوف''د االیران''ي كام''ل الص''الحیاتأو ،نص''رت الدول''ة

التوقیع على االتفاقیة فیما مثل الجانب البریطاني وزیرھم المفوض في طھران برس'ي ك'وكس ال'ذي 

 ،)٦( ولأوالً ب''أطالع''ھ عل''ى نت''ائج المباحث''ات ك''ان عل''ى اتص''ال دائ''م ومباش''ر م''ع الل''ورد كی''رزن إل

اقیة المساعدة البریطانیqة اتف" تحت اسم  م١٩١٩ب آ التاسع منوانتھت المفاوضات بتوقیع اتفاقیة 

  ٠)٧(" یران ورفاھیتھا إجل تقدم أمن 

   
                                                 

 ،اطروح$ة دكت$وراه  ،م١٩١٩ -١٨٩٦سیاس$ة بریطانی$ا تج$اه ای$ران      ،خضیر مظل$وم فرح$ان الب$دیري     : نقًال عن (١)
  ٠ ٣٦٧ص،) م١٩٩١،كلیة االداب : جامعة بغداد (

 ٠ ١٢٢ص، المصدر السابق ،حمد شاكر عبد العالق ا : نقًال عن (٢)

م  ١٩١٧الجیش البریطاني باالعتماد على النفط بدل الفحم الحجري بتسییر اسطولھ الض$خم ابت$داًء م$ن س$نة      أبد (٣)
  ٠ ٢٨٥ص،المصدر السابق ،طالل مجذوب ٠

اریة في عھ$دھا االخی$ر وم$ن    من رجال الدولة القاج، ھو المیرزا اكبر مسعود) : م١٩٧٥-١٨٨٧(صارم الدولة  (٤)
اصبح ،ابوه ھو ظل السلطان الذي كان مرشحًا لرئاسة مجلس الشورى بدورتھ االولى  الحركة الدستوریةمناصري 

م اص$بح وال$ي   ١٩٢٩وف$ي س$نة   ،م١٩١٨ثم اصبح والي اص$فھان س$نة   ،م ١٩١٦صارم الدولة وزیر االشغال عام  
  ٠ ٩٢ص،المصدر السابق ،علي ابو الحسنى  ٠فارس 

اعتل$ى الع$رش ف$ي س$ن الحادی$ة عش$ر م$ن        ،ی$ز  في تبر ولد ،اخر ملوك ال قاجار ) : م١٩٣٠-١٨٩٨(احمد شاه  )٥(
لذلك تم تنصیب وص$ي عل$ى الع$رش االیران$ي لح$ین بلوغ$ھ س$ن        ،م بعد خلع والده محمد علي شاه١٩٠٩عمره عام 

اق$ام ف$ي ب$اریس     م١٩٢٥الع$رش ع$ام   م$ن   بعد خلع$ھ  ، م١٩١٩سافر الى اوربا ثالث مرات كان اولھا عام ، الرشد
 ایل$ول  ٢٦ن توفي بسبب ورم في كلیتھ في مستش$فى ف$ي ب$اریس ف$ي     أ فیھا الىوبقي رزا یھو وشقیقھ محمد حسن م

  ٠ ٢٤٣ص، ١ج،المصدر السابق،یاسین صالواتي ٠ ونقل جثمانھ الى كربالء حیث دفن ھناك، م١٩٣٠
 

الص$الحیات بع$د موافق$ة الحكوم$ة البریطانی$ة عل$ى تموی$ل رحلت$ھ         وافق الشاه احمد قاجارعلى إعطاء الوف$د ھ$ذه    (٦)
المص$$در الس$$ابق ،أحم$$د ش$$اكر عب$$د الع$$الق   ٠الطویل$$ة ال$$ى أورب$$ا الت$$ي ب$$دأھا بع$$د ثالث$$ة أی$$ام م$$ن توقی$$ع االتفاقی$$ة     

 ٠ ١٢٣ص،

الراب$ع   المجل$د /رقمھ$ا االص$لي ف$ي وزارة الخارجی$ة البریطانی$ة     [  ٧١١م$تن اص$لي   ،١شماره سند ، ب .خ.و.م.ا (٧)
 ٠م ١٩١٩اوت  ٩نامھ مؤرخ ، تلكراف برسي كاكس بھ لرد كرزن ، ] عشر 



                                                 )٣٨ (  

ن أل،دفع'ة واح'دة وف'ي وق'ت واح'د ف'ي طھ'ران ولن'دن  بن'ود االتفاقی'ةرغب اللورد كیرزن بنشر    

احمد  لى أخذ توقیع الشاهإسعى و، )١(ىخرأن یحدث ارتیاباً بوجود وثائق أنھ أنشرھا بالتدریج من ش

ن الش'اه غی'ر مواف'ق أیعطي الفرص'ة للمن'اوئین لھ'ا ب'القول ب' حتى ال،علیھا قبل نشرھا في الصحف 

  ٠)٢(بعد ثالثة ایام فقط من توقیع االتفاقیة  قد سافر الى أوربا وبخاصة ان الشاهعلیھا 

بالنظر للعالقات الودیqة الدولیqة التqي  " ھا جاء في مقدمتو تضمنت االتفاقیة مقدمة وستة مواد      

ن ھqذه االتفاقیqة سqوف تعqود بالمنqافع أوبqالنظر لالعتقqاد الكامqل بq،كانت سابقاً تربط بین الدولتین 

ونظqراً اللتqزام حكومqة بریطانیqا بتھیئqة كافqة ،المشتركة لكال الدولتین ولغرض تثبیت تلك الروابط 

  ٠ )٣(" ررعقد االتفاقیة وسائل الترقي للحكومة االیرانیة تق

لغرض تط'ویر ال'وزارات یران بالمستشارین إتعھد بریطانیا بتزوید اھم ما تضمنتھ االتفاقیة ھو     

ی'رانیین بالع'دد ال'الزم م'ن اإل بم'دیرانی'ة الحكوم'ة البریطانی'ة وبمیزانی'ة الحكوم'ة اإل قیام ،یرانیة اإل

كم'ا  ،مش'تركة بھ'دف تح'دیث وتط'ویر الج'یشلجن'ة عس'كریة  تقریر الضباط واالسلحة الحدیثة وفق

بغی''ة ممارس''ة االص''الحات تق''دیم ق''رض بص''ورة میس''رة اس''تعدادھا و البریطانی''ة الحكوم''ة اب''دت

  ٠)٤( یرانیةللحكومة اإل

دون  " شراف الكامل على االقتصاد والج'یشاإل االتفاقیةضمنت بریطانیا لنفسھا بموجب مواد      

ال'ذي یس'تلزم ص'رف  )٥( " یرانیqةدارة اإلة المباشqرة علqى اإلن تاخذ علqى عاتقھqا مھمqة السqیطرأ

ساس'ي م'ن السیاس'ة الت'ي حقق'ت الھ'دف األ االتفاقی'ةن ھذه أوبین كیرزن ،موال على نطاق واسع األ

ی''ران مس''تقرة موح''دة خاض''عة للنف''وذ إی''ران بع''د الح''رب الت''ي كان''ت تت''وخى إرس''مھا ل''بالده تج''اه 

م'ور ف'ي الش'رق اجزة بین الھند وروسیا وتؤثر على مجرى األدور الدولة الح تمارسو، البریطاني 

  ٠)٦(االوسط بما یتوافق كلیاً والمخططات البریطانیة 

     

                                                 
اوت ١٤نام$ھ م$ورخ   ، تلكراف برسي كاكس ب$ھ ل$رد كی$رزن    ، ٧١٨متن اصلي ،١٤شماره سند ، المصدر نفسھ )١(

 ٠م ١٩١٩

 م١٩١٩ اوت ١٢مؤرخ ،تلكراف برسي كاكس بھ لرد كرزن ،٧١٤متن اصلي ، ٨شماره سند ، المصدر نفسھ  (٢)
٠ 

 ١٢٤ص،جل$د جھ$ارھم  ، )ش١٣٣١،كتابخان$ھ س$قراط   : تھ$ران  (،تاریخ معاصر حیات یحیى،یحیى دولت ابادي (٣) 
٠  

  ٠ ٩٥ -٩٢ص ، المصدر السابق ،االلھ بدر علي االسدي  عبد: للمزید ینظر  (٤)
 
الع$دد  ،١٩٨٢،ث$اني  تش$رین ال ،بغ$داد  ،) مجل$ة (، ))اف$اق عربی$ة  ((،رضا خ$ان والع$رش المازن$داني    ،كمال مظھر  (٥)

  ٠ ٤ص،الثالث 

  ٠ ٥ص،المصدر نفسھ  (٦)



                                                 )٣٩ (  

بس'بب ع'دم ، ،م١٩١٩خر رواتبھم لشھر تم'وزأبسبب ت )١( فوضى في قوات القوزاقلمنع حدوث   

لى تحمل دفع ھذه الرواتب إبادرت الحكومة البریطانیة  ،اإلیرانیة على تحمل نفقاتھم مقدرة الحكومة

 ً   ٠)٢( خوفاً من معارضة ھذه القوات لالتفاقیة،البالغة مائة الف تومان شھریا

توض'یح مزای'ا  إل'ى نب'اءالبریطانیة لأل حداث سعت بریطانیا عن طریق وكالة رویترزاستباقاً لأل    

ب آ السادس عشر منیرانیین عن طریق بیان لھا صدر في طھران یوم دھا بالنسبة لإلاالتفاقیة وفوائ

تعزی''ز المص''الح إل''ى ن الحكوم''ة البریطانی''ة تس''عى م''ن ھ''ذه االتفاقی''ة أ ك''دت الوكال''ةأذ إ م١٩١٩

دول ـاھي ال''ـى مس''توى متط''ور یض''ـل''إیرانی''ة المش''تركة ب''ین البل''دین ورف''ع الق''درات االقتص''ادیة اإل

"  وأض'افت المستشارین البریطانیین الذین یملكون الخبرات الالزم'ة لتحقی'ق ذل'ك اطةبوسالمتقدمة 

جqqل ان یكونqqوا أن وجqqود ھqqوالء المستشqqاریین مqqن أدنqqى شqqك لالیqqرانیین بqqأن الیتسqqرب أینبغqqي 

لqى عqاطلین عqن إیqرانیین ن یتحqول العqاملون اإلن یكونqوا سqبباً ألأ وأ،فqي ایqران  نالناھی ینمراآل

  ٠)٣( " العمل

ش''''د ال''''داعمین لھ''''ا أع''''الن االتفاقی''''ة ك''''ان ض''''یاء ال''''دین وص''''حیفتھ الرع''''د م''''ن إح''''ال      

معتب''''راً ، )٤( " جqqqqزاك هللا خیqqqqراً  "وث''''وق الدول''''ة بقول''''ھ رئ''''یس ال''''وزراء محی''''ي ،ولموقعیھ''''ا 

 نقqqqاذ حیqqqاة المqqqریض الqqqذي العملیqqqة جراحیqqqة إل"  وبمثاب'''ةی'''ران االتفاقی'''ة خط'''وة ض'''روریة إل

  ٠)٥( "جراء العملیة إ سوى للشفاءمامھ أسبیل 

ی''ران الحدیث''ة ق''د ب''دأت بتوقی''ع ھ''ذه االتفاقی''ة إن نھض''ة أخ''ر آض''یاء ال''دین ف''ي مق''ال  اعتب''ر     

ی'''ران س'''وف تتحس'''ن ف'''ي ظ'''ل المس'''اعدات البریطانی'''ة وخب'''رة مستش'''اریھا وق'''وة إوض'''اع أن أو ،

ب'''ل س'''وف تنق'''ذ المنطق'''ة ،المحتم'''ل  الش'''یوعیینی'''ران خط'''ر إس'''وف تجن'''ب  ھ'''انوأ،اقتص'''ادھا

  ٠)٦(سرھا من خطرھم أب

                                                 
اعج$$ب  بتنظ$$یم ق$$وات  م١٨٧٨فف$$ي زیارت$$ھ ال$$ى روس$$یا  ، ین ش$$اهسس$$ت ف$$ي عھ$$د ناص$$ر ال$$د أات ق$$و: الق$$وزاق  (١)

وف$ي الس$نة التالی$ة ع$رض القیص$ر الروس$ي علی$ھ تش$كیل         ،القوزاق الروسیة المكلف$ة بحمای$ة القص$ر االمبراط$وري     
 ل$ى ق$وات  إس$مھا  أث$م تغی$ر   ) ب$ولیس االق$الیم   (یران فوافق الشاه على ذلك واطلق علیھا في البدایة إفرقة مشابھة في 

-١٩٢١(المؤسسة العسكریة في عھ$د رض$ا ش$اه بھل$وي      ،روافد جبار شرھان٠القوزاق وكانت بقیادة ضباط روس
  ٠ ٦٢-٦١ص  ،)٢٠٠٥،كلیة التربیة : جامعة البصرة (، رسالة ماجستیر ، )م١٩٤١

اوت  ١٦نام$$ھ م$$ؤرخ ،تلك$$راف برس$$ي ك$$اكس ب$$ھ ل$$رد ك$$رزن ،٧٢٣م$$تن اص$$لي ، ١٩ش$ماره س$$ند  ،ب .خ.و.م.ا (٢)
  ٠م ١٩١٩

نام$ھ  ، تلك$راف برس$ي ك$اكس ب$ھ ل$رد ك$رزن       ،  ٧٢٤م$تن اص$لي   ، ٢٠ش$ماره س$ند   ، المصدر نفس$ھ  : نقًال عن  (٣)
  ٠م ١٩١٩اوت  ١٦مؤرخ

 ٠ ٥٠ص ، المصدر السابق ،برویز لوشاني  (٤)

 ٠ ١٢٦ص،المصدر السابق ،ھیم صفائي ابرا )٥(

ش$$ركت س$$ھامي  : تھ$$ران ( ،س$$یروس ی$$زدي   ھترجم$$،اس$$تقرار دیكت$$اتوري رض$$ا خ$$ان در ای$$ران     ،ملی$$ك.س.أ (٦)
  ٠ ٤٠ص،) ش ١٣٥٨،



                                                 )٤٠ (  

رس'''ال مستش'''اریھا الم'''الیین إل'''ى اس'''تثمار نجاحھ'''ا بإبریطانی'''ا ح'''ال توقی'''ع االتفاقی'''ة  س'''عت   

ھ'''م القض'''ایا الت'''ي أوم'''ن ،ی'''ران إی'''ران م'''ن اج'''ل الس'''یطرة عل'''ى مق'''درات إل'''ى إوالعس'''كریین 

ع''ن طری''ق ، یران''ي بم''ا ینس''جم ومص''الحھا ادة ھیكل''ة الج''یش اإلع''إل''ى تحقیقھ''ا بس''رعة إس''عت 

یران'''ي عل'''ى ل'''ى تش'''كیل الج'''یش اإلإوس'''عیھا ،تعی'''ین الض'''باط الم'''والین لھ'''ا ف'''ي القی'''ادات العلی'''ا 

  ٠ )١(النمط الموجود في قواتھا 

 فالمعارضة الداخلیة كان'ت، موجة احتجاج واسعة في الداخل والخارج االتفاقیةعالن عقد إثار أ     

مریكیة منھا فق'د ج'اءت ما المعارضة الدولیة والسیما األأ،تراھا حمایة مقنعة لبریطانیا على بالدھم 

حی'ث عمل'ت أمریك'ا ،  )٢( )البqاب المفتqوح ( معارضتھا بسبب تضاربھا مع مصالحھا وخالف مبدأ 

یس ع'ام الى االستثمار في إی'ران بع'د أن لمس'ت رغب'ة الجان'ب االیران'ي ف'ي م'ؤتمر الس'الم ف'ي ب'ار

لكن ھ'ذه االتفاقی'ة تح'رم ، م إلى تولي الشركات االمریكیة استثمار النفط في الشمال اإلیراني ١٩١٩

  ٠)٣(الشركات األمریكیة والتعطیھا فرص متساویة في االستثمار

ب''''ررت الخارجی''''ة البریطانی''''ة ھ''''ذه المعارض''''ة بس''''ببین  محاول''''ة منھ''''ا المتص''''اص النقم''''ة     

الخ''ر فیع''ود آم''ا الس''بب أ،  الن''واب االیران''يوقع''ت قب''ل افتت''اح مجل''س  ن االتفاقی''ة ق''دأ: ولھم''ا أ

  ٠)٤(لعدم تحدید سقف زمني للمعاھدة 

ذ نشرت الصحف الفرنسیة مقاالت للتندید إمریكیین قل حدة من األأما الموقف الفرنسي فلم یكن أ    

 م١٩١٩ب آعش'ر م'ن  مقاالً حول االتفاقی'ة ف'ي الخ'امس) دبا( Dbaa)( نشرت صحیفة إذ،باالتفاقیة 

ن ق'دمت عل'ى طب'ق أبعد ،لى مستوى ضحل جداً إیران إنھا ھبطت بأ یاھاإبلھجة حادة للغایة معتبرة 

عل'ى تحوی'ل الج'یش  فض'الً ،من ذھب مواردھا المالیة واالقتص'ادیة لت'تحكم بھ'ا بریطانی'ا كم'ا تش'اء 

لبریطانیین على مراكز القیادة شبھ بفرقة تابعة للجیش البریطاني بعد سیطرة المستشارین اأاالیراني 

  ٠)٥( فیھ

                                                 
اوت  ١١نام$$ھ م$$ؤرخ ،تلك$$راف برس$$ي ك$$اكس ب$$ھ ل$$رد ك$$رزن  ، ٧١٣م$$تن اص$$لي ، ٧ش$$ماره س$$ند ،ب .خ.و.م.ا (١)

  ٠ م١٩١٩

 س$$لوب سیاس$ي تنتھج$ھ بع$$ض ال$دول ف$ي سیاس$$تھا الخارجی$ة ویق$وم تاریخی$$ًا عل$ى تعھ$د ال$$دول        أ: الب$اب المفت$وح    (٢)
وف$ي الوالی$ات المتح$دة    ،  م١٨٩٩عام  بعدم انفرادھا بالحصول على امتیازات تجاریة وصناعیة في الصین الكبرى

دون س$یطرة اح$دى الش$ركات     بتطبیق ھذه السیاسة ابتداًء من اربعینیات الق$رن التاس$ع عش$ر للحیلول$ة     أاالمریكیة بد
  ٠ ٤٥٣ص، ١ج،المصدر السابق ،عبد الوھاب الكیالي ٠على االقتصاد االمریكي

 ٠ ٤٤ص،المصدر السابق ، طالب محمد وھیم  (٣)

م ١٩١٩اوت  ٢٩نام$ھ م$ؤرخ   ،سربرسي كاكس بھ ل$رد ك$رزن   ، ٧٤٤متن اصلي ،٤٢شماره سند ، ب.خ.و.م.ا (٤)
٠ 

نام$ھ م$ؤرخ   ،تلكراف لرد كرزن بھ برس$ي ك$اكس   ،٧٢٥متن اصلي ، ٢١اره سند شم، المصدر نفسھ: نقًال عن  )(٥
  ٠م ١٩١٩اوت  ١٦



                                                 )٤١ (  

ف'ي  )ت'ان( )Tan( ذ بین'ت ص'حیفةإ ، لكن بعض الصحف الفرنسیة اتخذت موقف'اً ودی'اً م'ن االتفاقی'ة

ی'ران إین یمكن لمضمون االتفاقیة الجدیدة ب' ال انھ م١٩١٩ب آ السادس عشر منعددھا الصادر في 

و مقاصد اقتصادیة أھداف أالن الفرنسیین لیس لدیھم ،ن یكون ضاراً بالمصالح الفرنسیة أوبریطانیا 

  ٠)١( یرانإ في

دافع ضیاء الدین ف'ي مقاالت'ھ ع'ن قض'یة اس'تخدام المستش'ارین البریط'انیین ف'ي عملی'ة تط'ویر       

ك''ان یرغ''ب باس''تقدام المستش''ارین  الن''واب اإلیران''ين مجل''س أیران''ي مبین''اً اإل والج''یش االقتص''اد

لك''ن م''ن ، الء المستش''ارین ؤح''ول جنس''یة ھ''ك''ان م''ور ال''بالد والخ''الف فق''ط  أص''الح جان''ب إلاأل

  ٠)٢(ن المستشارین المطلوبین من احدى الدول الكبرىأالواضح 

الت'ي مریكا كانت الدول'ة الوحی'دة أن أمبیناً  االتفاقیةمریكي من واستنكر ضیاء الدین الموقف األ     

مریكی''ة ع''ادة األ حكوم''ة الوالی''ات المتح''دة نأتخل''ت عن''ھ موض''حاً  لكنھ''ای''ران إبمق''دورھا مس''اعدة 

زاء مافعلت'ھ إوھ'ذا ،ن تعم'ل بم'ا تق'ول أدون  رنان'ة م'نخرى بعبارات مم األزاء األأنفعالھا إماتبدي 

ش''ارھم ن''ذار الروس''ي بخص''وص ط''رد مستم''ام اإلأی''دي مریك''ا وقف''ت مكتوف''ة األأن أم''ذكراً ،ی''رانإ

 ،یران''ي ك''ان ی''دعم شوس''تر والیرغب''ون بمغادرت''ھغلبی''ة الش''عب اإلأن أم''ع  م١٩١١ع''ام ) شوس''تر(

نج'د ،رادة الروس'یة لع'دم الرض'وخ ل'إل االمریك'يي الع'ام أمناش'دة ال'ر وأوضح أن'ھ عل'ى ال'رغم م'ن

  ٠)٣(مام ھذا التھدید أیران إي استعداد لمساعدة أمریكي في غایة السلبیة ولم یبدي الموقف األ

ی'ران قب'ل ھ'ذه االتفاقی'ة  إل مریك'ا وفرنس'ا وایطالی'ا وبریطانی'اأالطباطبائي ما الذي قدمت'ھ  تسألو    

الش''عب متخ''ذین مواق'ف عدائی''ة ض'د ، غی'ر الوص''ایة ومحاول'ة الس''یطرة عل'ى مواردھ''ا االقتص'ادیة

یران إفكانت ،لى مناطق نفوذ إمرھا أن في الحرب البلدان المغلوبة على ولمنتصراقسم  إذ، اإلیراني

  ٠)٤(من نصیب  بریطانیا العظمى

ماورد في صحیفة الرع'د م'ن اتھام'ات ) Kaldol( )كالدول( مریكي في طھرانفند المفوض األ    

ن یس''تمع للمطال''ب أتمر الس''الم ف''ي ب''اریس ق''د ح''اول جاھ''داً ؤل''ى م''إمریك''ي ن الوف''د األأموض''حاً 

 م ١٩١٩ التاس'ع م'ن ایل'ول ج'ھ ال'وزیر ف'ي وو،یرانیة لكن الض'غوط البریطانی'ة حال'ت دون ذل'ك اإل

د ـافي للوفـدم تقدیمھا الدعم الكـیرانیة عھ الحكومة اإلـفیاتھم  مـوقف الوالیـات المتحدةلتوضیح  بیان

  مریكیة على دعمھا الكامل للشعب كید الحكومة األأت: وتضمن البیان ثالثة نقاط ،یراني في باریساإل
                                                 

نام$ھ   ،سیر جورج غراھام از باریس بھ لرد كرزن،٧٢٦متن اصلي ،٢٢شماره  سند ، المصدر نفسھ  : نقًال عن )(١
 ٠م ١٩١٩اوت  ١٧رخ ؤم

 ن$وامبر  ٨نام$ھ م$ؤرخ    ، ب$ھ ل$رد ك$رزن    سربرس$ي ك$اكس  ،  ٨٤٠م$تن اص$لي   ،١٣٤شماره س$ند  ، المصدر نفسھ )(٢
 ٠ ١ص،م ١٩١٩

  ٠ ٢ص،المصدر نفسھ  )٣(

 ٠ ٢ص،المصدر نفسھ (٤)



                                                 )٤٢(  

یرانی'ة والبریطانی'ة اإل الحك'ومتینلق'اء الل'وم عل'ى إ، یران'ي ومحاول'ة مس'اعدتھ ب'الطرق الممكن'ة اإل

یران'ي المش'ارك ف'ي وع'دم االھتم'ام بالوف'د اإل م١٩١٩بالمباحثات السریة لعقد اتفاقی'ة  اللتین انشغلتا

یران''ي ف''ي تن''اقض الحاص''ل ب''ین الوف''د اإلمریك''ي م''ن الدھش''ة الجان''ب األ، بب''اریس  الس''المم''ؤتمر 

مریكي وبین موقف الحكومة في طھران التي عقدت االتفاقیة باریس الذي طلب المساعدة والدعم األ

      ٠)١(مع بریطانیا 

اس'تیائھا  منومنھا الرعد وعبرت الموقف األمریكي ردت الصحف الموالیة لوثوق الدولة على      

وعب'رت ،ص'دار ھ'ذا البی'اني طھران كل التقالید الدبلوماس'یة ویعم'د إلكیفیة تجاوز ممثل دولة ف من

خطqqأ  المفqqوض األمریكqqيتصqqرف  "ن أب''م ١٩١٩یل''ول أالرع''د ف''ي مق''ال لھ''ا ف''ي الراب''ع عش''ر م''ن 

ودع'ى ض'یاء  )٢(" صqوب بریطانیqا ربمqا ارتqد لیصqیبھ ھqو  كالدول ن السھم الذي اطلقھأو تكتیكي

وكاف'ة م'دراء الص'حف المؤی'دة  لرئیس الوزراءلتوفیرالحمایة  نیةالحكومة البریطا الدین الطباطبائي

ك'ل م'اتقوم ب'ھ   موكداً ان، المفوض األمریكي لالتفاقیة لیتمكنوا من التصدي لنشاطات وتحریضات 

مریكا وفرنسا المفوضین في طھران من ألوزراء  النشاطات التحریضیةبطال الحكومة البریطانیة إل

  ٠)٣( االتفاقیة مؤیدي یسند موقفن أنھ أش

م موقف الحكوم'ة االمریكی'ة ف'ي ١٩١٩یلول أ في الخامس عشرمنفي مقالتھ  الطباطبائي ھاجم     

إذ عد عدم تمكنھ'ا م'ن ف'رض ارادتھ'ا ف'ي الم'ؤتمر والس'ماح للوف'د االیران'ي ، مؤتمر السالم بباریس

ی'ران إیع مس'اعدة على ضعفھا وعدم قدرتھا على مواجھة بریطانیا فكیف تستطل دلی بعرض مطالبھ

م'ع  كانت ق'د وقع'ت اتفاقی'ةیرانیة الحكومة اإل أن لو ضیاء الدین تسألخرین وذا ما ھوجمت من اآلإ

لغائھ'ا فھ'ل إث'م واجھ'ت تح'ذیراً بریطانی'اً بض'رورة ،م'ع بریطانی'ا  ھامریكا ش'بیھة بتل'ك الت'ي عق'دتأ

  ٠)٤( یرانإمریكا مستعدة لمحاربتھا من اجل أستكون 

مب'ادى ال'رئیس ولس'ن   ھ'اجمب'ل ،مریك'ا عن'د ھ'ذا الح'د أاء الدین ع'ن ھجوم'ھ ض'د لم یقف ضی     

)Woodr wilson( )بین  إذ، نفسھا متسائالً عن مدى أفادة الشعوب المقھورة منھاربعة عشر األ )٥  

                                                 
 ٠ ١٠٣ص، المصدر السابق ، عبد االلھ بدر علي االسدي  (١)

نام$ھ م$ؤرخ    ، تلك$راف برس$ي ك$اكس ب$ھ ل$رد ك$رزن       ،٧٨١متن اص$لي  ، ٧٥شماره سند ، ب.خ.و.م.ا: نقًال عن  (٢)
  ٠ ١ص، م١٩١٩سبتمبر  ١٥

  ٠ ٢ص،المصدر نفسھ: نقًال عن  )(٣

  ٠ ٣ص،٠٠٠، ٨٤٠متن اصلي ،١٣٤شماره سند  ،المصدر نفسھ :نقًال عن  )٤(

درس الق$انون وم$ارس   ،الرئیس الثامن والعشرون للوالیات المتحدة االمریكیة ) : م١٩٢٤-١٨٥٦(ودور ولسن  (٥) 
اص$بح  ، م ١٩١٣-١٩١١كم والیة نیوجرس$ي  ثم حا،م ١٩١١-١٩٠٢أصبح رئیس جامعة برنستون ،مھنة المحاماة 

أعل$$ن ولس$$ن ع$$ن مبادئ$$ھ ف$$ي رس$$الة إل$$ى الك$$ونغرس      ،م ١٩٢١-١٩١٣رئ$$یس الوالی$$ات المتح$$دة االمریكی$$ة للم$$دة    
   = =  =التسلح الحد من ،القضاء على المعاھدات السریة بین الدول  :م واھمھا ١٩١٨االمریكي في كانون الثاني 



                                                 )٤٣(  

ث'اروا  المص'ریینن أ فعل'ى ال'رغم م'ن  ،ص'ریونالم ھمیرانیین خ'دعوا بھ'ا كم'ا خ'دع م'ن ق'بلن اإلأ

 دم'اء الش'عب المص'رين س'الت أوبع'د ،مریكا خی'راً أملوا في أوت،م١٩١٩في عام  لتحقیق االستقالل

ن تعام'ل عل'ى أ أك'د فی'ھمریك'ي ف'ي الق'اھرة بی'ان ص'در ف'ي الق'اھرة م'ن قب'ل المن'دوب األكان أول ،

  ٠)١(ربعة عشراأل یتنافى وروح المواد السلطة البریطانیة في مصر ال

یاھ'ا بع'دم التفكی'ر إموق'ف فرنس'ا المع'ادي لالتفاقی'ة متھم'اً  ك'ذلك ھاجم ض'یاء ال'دین ف'ي مقاالت'ھ    

انت ـ'ـذ كإ، )٢( ي حل'ف م'ع روس'یاـعد دخولھ'ا ف'ـاصة ب'ـخ'وران السیاس'یة واالقتص'ادیة ـی'إبمصالح 

 ٠)٣( مصلحة الشعب اإلیرانين المطالب الروسیة بغض النظر عن ـتدافع ع

لى السیر برس'ي ك'وكس برسائل إ ضیاء الدین الطباطبائي إرساللى إالوثائق البریطانیة  أشارت    

وھ'ذه نم'اذج م'ن االس'ئلة ،ح'ول االتفاقی'ة وكیفی'ة تنفی'ذھا م ١٩١٩في ش'ھري إیل'ول وتش'رین األول 

  :  )٤( واالجوبة

س'''اس أقض'''یة  عل'''ى االتفاقی'''ة الن'''واب االیران'''يھ'''ل ت'''رى بریطانی'''ا ف'''ي مص'''ادقة مجل'''س  –س 

  ٠؟ال  أو

ن إلك'ن ،]  م'معص'بة األ[ على غرار افتتاح المنظم'ة الدولی'ة  النوابننا ننظر الفتتاح مجلس إ –ج 

یران'ي ال'ذي یحت'اج للمس'اعدات الفوری'ة لرف'ع انتظرنا لحین افتتاحھ ق'د ی'ؤثر ھ'ذا عل'ى االقتص'اد اإل

 یعتبر فضل والأبصورة  االتفاقیة تمامإذا افتتح المجلس ومارس مھامھ سیكون إنعم ،واقعھ المزري 

  ٠ یوم توقیعھانھا رسمیة منذ إلرسمیة االتفاقیة ف ساسأذلك من جانبنا شرط 

ی''ران م''ن إي ھج''وم عل''ى أزاء إن وق''د عق''دت االتفاقی''ة فكی''ف س''یكون موق''ف بریطانی''ا اآل –س 

  ٠ جاراتھا ؟
                                                                                                                                               

: للمزی$د ینظ$ر   ٠حق تقریر المصیر للشعوب المغلوبة ،ات الدولیة بالطرق السلمیةحل جمیع المنازع،وتقلیصھ = =
  ٠ ٣٤٧-٣٤٦ص، ٧ج،المصدر السابق،عبد الوھاب الكیالي

 ٠ ٣ص،٠٠٠، ٨٤٠متن اصلي ،١٣٤شماره سند ، ب.خ.و.م.ا (١)

ھ التھدی$$دات للوق$$وف بوج$$  اس$$تھدف الحل$$ف ، م١٨٩٣ع$$ام  الروس$$یة والفرنس$$یة  عق$$د ھ$$ذا الحل$$ف ب$$ین ال$$دولتین   )٢(
جل مص$الحھما المش$تركة ل$یس    أزالة الخالف بین الدولتین والتعاون فیما بینھما من إل كما عقد،النمساویة  -األلمانیة

محم$ود محم$د   ،عب$د العزی$ز ن$وار     ٠اتسع لیش$مل مختل$ف القض$ایا ك$إیران والدول$ة العثمانی$ة       بل ،وربا فحسب  أفي 
  ٠ ٤٠٨ص ،) ٢٠٠٥، دار الفكر العربي : القاھرة ( ،التاریخ االوربي الحدیث ،جمال الدین 

  ٠ ٤ص،٠٠٠، ٨٤٠متن اصلي ،١٣٤شماره سند ، ب.خ.و.م.ا (٣)

نام$ھ  ، سربرسي كاكس از تھران ب$ھ ل$رد ك$رزن در لن$دن     ، ،٧٨٧متن اصلي ،٨٣شماره سند  ، المصدر نفسھ )٤( 
رخ ؤنام$$ھ م$$ ،رد ك$$رزنبرس$$ي ك$$اكس ب$$ھ ل$$    ،٨١٥م$$تن اص$$لي  ،٨٣ش$$ماره س$$ند   ؛ م١٩١٩س$$بتامبر  ٢٢م$$ؤرخ 

 ٠ )١(جوبة مراجعة الملحق رقم سئلة واألالطالع على بقیة األول ٠م ١٩١٩ ،أكتبر١١

  

  



                                                 )٤٤(  

و تعاون عس'كري م'ع أك سوى اتخاذ بعض االجراءات السیاسیة كوننا لم ندخل في حلف النمل –ج 

  ٠وساط الدولیةوسندعم بقوة موقفھا في األ، یران إ

لغ'''اء الحص'''انة بع'''د وص'''ول جی'''ة ض'''روریة إلیھ'''ل بریطانی'''ا مس'''تعدة التخ'''اذ خط'''وات تدر -س

  ٠ي ؟ صالح وزارة العدل وبناء النظام القضائالمستشارین البریطانیین إل

رواح أم'وال وأیرانیة عملیاً على حفظ الغاء الحصانة یتوقف قبل كل شي على قدرة الحكومة اإل -ج

سسات ؤجھزة والملى القوانین المدنیة وصحة عمل األإن تطمئن الدول أو، جانب وحقوق الرعایا األ

الرعایا  ىشكاویرانیة وبلوغھا درجة من الرقي والتطور بحیث یسعھا معالجة دعاوى والقضائیة اإل

  ٠لغاء الحصانة إفي ھذه الحالة یمكن ،جنبیة دون تدخل من القنصلیات األ من یرانإجانب في األ

كالس'ابق ف'ي الت'دخل  بعد تطبیق االتفاقیة ھل س'یكون القنص'ل البریط'اني ف'ي طھ'ران مخ'والً  –س 

  یراني الداخلي ؟بالشأن اإل

ماضي بھدف حفظ منافع ومصالح بلدكم بحی'ث ك'ان لقنصلنا في ال ))القانوني((نما كان التدخل إ -ج

یعمل على ترسیخ قوة الحكام المحلیین في مواجھ'ة اج'راءات الحكوم'ة المركزی'ة الج'ائرة ف'ي كثی'ر 

ص''الح النظ''ام إج ف''ي ظ''ل ین ت''زول بالت''درأ م''ن ن مث''ل ھ''ذه الت''دخالت الب''دأطبع''اً ،وق''ات م''ن األ

  ٠یراني داري اإلالقضائي واإل

م'ور أدارة استعداد لوضع مستشاریھا في طھ'ران وس'ائر الم'دن االیرانی'ة إل ھل بریطانیا على -س

  ٠ صالحات ؟البلدیة واإل

 القضیة تتوقف على ض'مان الص'الحیات والض'مانات الالزم'ة لكن،نعم نحن موافقون على ھذا  -ج

٠   

 الكلیاتجل تأسیس مختلف أیران بالھیئات العلمیة من إھل الحكومة البریطانیة مستعدة لتزوید  -س

  ٠ ؟) كلیة الفنون الجمیلة والعلوم والزراعة ( 

البریط''انیین عل''ى ین یرانی''ة ش''ریطة موافق''ة المستش''ارنع''م بالت''دریج ووف''ق طل''ب الحكوم''ة اإل -ج

  ٠سیس مثل ھذه الكلیات أت

وض''''اع الداخلی''''ة لعق''''د اتفاقی''''ة عس''''كریة بع''''د تنظ''''یم األ أون ھ''''ل بریطانی''''ا مس''''تعدة اآل -س

   ٠ یران ؟إدفاعیة مع 

حص'ل عل'ى أطرح'ھ عل'ى حك'ومتي وأن أ م'ن ال والبدؤن على ھذا السلست قادراً على الرد اآل -ج

س'لوبنا أومث'ل ھ'ذه االتفاقی'ة س'تحدد  ،مشكلة في عقد ھذه االتفاقیة ةیأرى أ لكني شخصیاً ال،الجواب 

   ٠ و بالعكسأیران لھجوم إتعرضت  ذا ماإمستقبالً في الھند والعراق 

    



                                                 )٤٥(  

 الش'عبن ـم' یی'د لالتفاقی'ة ودعمھ'اأالخارجیة البریطانی'ة وبغی'ة تحش'ید التوزارة عملت من جھتھا   

حش''د    اـھمتھ''ـم،م١٩٢٠ی''ار الث''امن م''ن آ يـف'' )حدی''داللجن''ة ( )كمیت''ھ اھ''ن(یل ـیران''ي ال''ى تشك''اإل

ی'رانیین بھ بالنظ'ام الحزب'ي فیك'ون لھ'ا ق'وة وطنی'ة م'ن اإلشأعوان لبریطانیا واالتفاقیة في تشكیل األ

قواھا كانت لجنة حدید أ لكن، )١(ھذه اللجان في كرمان وبلوجستان وتشكلت،تساندھا وتدعم سیاستھا 

  ٠)٣(لیھا العدید من الشخصیات البارزة في المدینة إالتي توسعت بشكل مذھل وانتمى  ،)٢( صفھانإ

بغی''ة توس''یع نش''اطھا عل''ى افتت''اح ف''رع  لھ''ا ف''ي طھ''ران وتق''رر ص''فھان إعمل''ت لجن''ة حدی''د    

وانتم'''ى للجن'''ة العدی'''د م'''ن الشخص'''یات االیرانی'''ة  ن یك'''ون رئیس'''ھا ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائيأ

وك'''ان الطباطب'''ائي المنس'''ق ب'''ین ھ'''ذه اللجن'''ة وب'''ین الس'''فارة ،)٤(المھم'''ة م'''ن م'''دنیین وعس'''كریین 

 )٥()مس'''توفي الممال'''ك(لمی'''رزا حس'''ن خ'''ان ل'''ى دع'''م اإوس'''عت اللجن'''ة ، البریطانی'''ة ف'''ي طھ'''ران 

وس'''عت اللجن'''ة الن ، م١٩٢٠اء بع'''د اس'''تقالة وث'''وق الدول'''ة ف'''ي حزی'''ران لیك'''ون رئیس'''اً لل'''وزر

ح'''د أعل'''ى ت'''ولي  فض'''الً  ،ف'''ي الحكوم'''ة المنش'''ودة وزارة الع'''دلض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي  یت'''ولى

بوس'''اطة ویمك'''ن  م'''ور بی'''د اللجن'''ةوبھ'''ذا الش'''كل یك'''ون زم'''ام األ، اعض'''ائھا وزارة المع'''ارف 

  ٠)٦(تطبیق االتفاقیة  ذلك 

  
                                                 

تبل$$غ مس$$احتھا  ،تق$$ع ف$$ي الجن$$وب الش$$رقي أغل$$ب س$$كانھا م$$ن البل$$وش ال$$ذین یتكلم$$ون األوردی$$ة         ، بلوجس$$تان   )(١
  ٠ ٧٤٢ص ،المصدر السابق ،برویز اسدي ٠كم ١٧٧,٨٣٢

تغط$ي سلس$لة جب$ال بختیاری$ا الج$زء الجن$وبي الغرب$ي        ، ك$م  ١٩٧,٤٠٢وسط إیران ومساحتھا  تقع في، اصفھان )(٢
وتش$$تھر بص$ناعة الس$$جاد الف$$اخر  ،تع$$د م$ن اجم$$ل الم$$دن االیرانی$ة م$$ن حی$ث الطبیع$$ة    ،أش$$ھر أنھارھ$ا زاین$$ده ، منھ$ا  
  ٠ ٧٢٦ص،المصدر نفسھ ٠

 ٠ ١١٥ -١١٢ص ، المصدر السابق ،یحیى دولت ابادي )(٣

نسبة إل$ى المنتج$ع الص$یفي لض$یاء ال$دین ال$ذي ك$ان تعق$د فی$ھ االجتماع$ات           ) زركنده(ھذه اللجنة ایضًا بـ عرفت  (٤)
س$لطان محم$د خ$ان    ، م$ازور اس$فندیار خ$ان    ،رمن$ي  ابك$ار األ : ب$رز اعض$ائھا   أمن و، الذي یقع في أطراف طھران

 س$$االر منص$$ور القزوین$$ي،ري عب$$اس اس$$كند،منص$$ور الس$$لطنة ،ك$$اظم خ$$ان س$$یاج  العقی$$د،مع$$زز الدول$$ة ،ع$$امري 
 ،ج$$اب شش$$م، ت$$اریخ بیس$$ت س$$الھ ای$$ران  ،حس$$ین مك$$ي  ؛١٣٧ص ،٠٠٠اس$$نادي نویافت$$ھ از ،عب$$اس ھاش$$م زاده ٠
 ٠١٩٠ - ١٨٩ص ، جلد اول ،) ش١٣٧٤،انتشارات علمي : تھران (

نح$$و ودرس ال،ول$$د ف$$ي طھ$$ران ھ$$و حس$$ن ب$$ن می$$رزا یوس$$ف االش$$تیاني ) : م١٩٣٢ -١٨٧٥(مس$$توفي الممال$$ك  )(٥
عین وزیرًا للدفاع  في اكثر م$ن حكوم$ة   ،وقد حظي باحترام البالط الملكي،وھو في سن العاشرة نال لقبھ ،العربي  

ص$بح  أو، م ١٩١٠وعین وزیر للمالیة في وزارة محم$د ول$ي خ$ان    ، م١٩٠٨مثل حكومة علي اصغر خان في عام 
نمون$ھ امض$اى   ، عل$ي كریمی$ان   ٠م ١٩١٠ م صبح رئیسًا للوزارة ع$ا كما وأ،ول دورتین أعضو مجلس النواب في 
س$$ال ، ش١٣٧٣ب$$ائییز، ،تھ$$ران ،)مجل$$ة(،))كنجین$$ھ اس$$ناد (( ،)٣(،) ش١٣٢٠-١٢٩٩از (اعض$$اى ھی$$أت دول$$ت  

 ٠ ٥١-٥٠ص،١٥شماره ، دفتر سوم،جھارم 

  ٠ ١٦٩ص،المصدر السابق ،یحیى دولت ابادي )(٦

  

  



                                                 )٤٦ (  

فشل مخطط'ات أبتشكیل الوزارة  م١٩٢٠تموز  الثاني منفي  )١( لكن تكلیف الشاه لمشیر الدولة    

ث'ر ف'ي ع'دم أكان ل'ھ  مر الذياأل،ن رئیس الوزراء الجدید من المعارضین لالتفاقیة أسیما والاللجنة 

ع'ـند اف'ـتتاح دورت'ھ التش'ریعیة الراب'ـعة ف'ـي الن'واب طرح االتفاقیة للتصویت علیھا من قبل مـجلس 

  ٠)٢(وكانت الغالبیة ضد االتفاقیة ،عضاء حیث حدث جدال بین األ، م ١٩٢٠یلول العشرین من أ

حت'ى ، وب'دعم م'ن روس'یا  یران'يمور نشوب االض'طرابات ف'ي الش'مال اإلمما زاد من تفاقم األ     

تجل''ي رعایاھ''ا خوف''اً م''ن زح''ف الق''وات  أنجنبی''ة ف''ي طھ''ران م''ر ب''بعض الس''فارات األوص''ل األ

ج'ل ب'دء أوام'ر م'ن حكومت'ھ م'ن أن یتلق'ى أن'ھ م'ن المتوق'ع ج'داً أكد السفیر البریط'اني أو، الروسیة 

  ٠)٣(االنسحاب من طھران 

خ'رى للحف'اظ أل'ى التفكی'ر ف'ي خط'ط إلبریطانی'ة دى فشل مشروع تطبی'ق االتفاقی'ة بالحكوم'ة اأ     

تي بحكوم''ة قوی''ة أیھ''ا عل''ى انق'الب عس''كري ی''أواس''تقر ر،ی'ران إعل'ى مص''الحھا االس''تراتیجیة ف''ي 

  ٠)٤(موال تكلف الخزینة البریطانیة مزیداً من األ زمة والأوضاع الداخلیة المتتستطیع مواجھة األ

ذي استطاع تحویل لجنة الحدید من لجن'ة سیاس'یة ت'دعم ھنا یاتي دور ضیاء الدین الطباطبائي ال     

ول انقالب عسكري في خذ على عاتقھا التخطیط ألألى لجنة عسكریة تإیران إالوجود البریطاني في 

 )م١٩٢١شباط  ٢١(الموافق ، ش١٢٩٩حسب التقویم الفارسي في الثالث من حوت  وسطالشرق األ

عضائھا كما سنرى ف'ي الفص'ل أبرز ألكون ، ) جنة الحدیدانقالب ل( ویمكن تسمیة ھذا االنقالب بــ ،

ال'ذي اص'بح اول س'ھم ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي أتي عل'ى رأالقادم قد تولوا مناصب وزاری'ة مھم'ة ی'

  ٠رئیس للوزراء من خارج الطبقة االرستقراطیة االیرانیة 

 
                                                 

كم$ل دراس$تھ العس$كریة والقانونی$ة ف$ي      أ،زا نصر اهللا خ$ان  ھو حسن خان بیرینا االبن االكبر لمیر:مشیر الدولة  ) (١
وأص$بح وزی$ر الع$دل ف$ي وزارة مش$یر الس$لطنة       ،م ١٨٨١ع$ام  بی$ھ  أورث لقبھ بعد وف$اة  ،یران إلى إثم عاد ،روسیا 

كم$ا أص$بح رئیس$ا لل$وزارة وب$دعم م$ن       ، ثم وزیر الخارجیة في وزارة ناصر المل$ك ف$ي الع$ام نفس$ھ     ، م ١٩٠٧عام 
  ٠ ١٠٦-١٠٥ص ،المصدر السابق ،ابو الحسن علوي  ٠م ١٩١٤یطانیا عام روسیا وبر

دس$$امبر  ٩نام$$ھ م$$ورخ ،س$$ر برس$$ي ك$$اكس ب$$ھ ل$$رد ك$$رزن ، ٨٦٧م$$تن اص$$لي ،١٦١ش$$ماره س$$ند ، ب .خ.و.م.ا (٢)
  ٠م ١٩١٩

) ٢٠٠٨،دار الضیاء  : النجف (، ایران الحدیث والمعاصر  فصول من تاریخ، خضیر مظلوم فرحان البدیري  )(٣
 ٠ ١٥٥ص،١ج،

، ، جل$$د اول )ش١٣٨٠انتش$$ارات دفت$$ر اس$$المي،  :  ق$$م( ،ت$$اریخ سیاس$$ي معاص$$ر ای$$ران    ،ج$$الل ال$$دین م$$دني    (٤)
  ٠ ١٧١ص،
  
 
  
  
  
  
  



 
  

  
  الفصل الثاني   
  

***********   
  وزارة ضیاء الدین     

   
 طبائي االنقالبیة الطبا    

 
 م١٩٢١شباط             

 
 



)٤٧(  

 م١٩٢١ثرھا في انقالب شباط أیران وإالتطورات الداخلیة في :ولالمبحث األ       

ض''''د ذك''''اء ن''''ار المعارض''''ة الداخلی''''ة إل''''ى إ م١٩١٩ب آع''''الن ع''''ن توقی''''ع اتفاقی''''ة دى اإلأ     

ك''''ان للموق''''ف ال''''دولي و، ی''''ران والوج''''ود البریط''''اني عل''''ى ح''''د س''''واءإلطبق''''ة الحاكم''''ة ف''''ي ا

یل'''ول أمریكی'''ة ف'''ي طھ'''ران ف'''ي حی'''ث قام'''ت الس'''فارة األ،ھ'''ا ث'''ر ف'''ي تعزیزأ التفاقی'''ةال'''رافض ل

داعی''''ة الشخص''''یات ،نكلیزی''''ة ض''''د االتفاقی''''ة بتوزی''''ع منش''''ورات باللغ''''ة الفارس''''یة واإل م١٩١٩

 ف'''ي ال'''وطني وال'''دیني خ'''ذ واج'''بھمأل'''ى إیران'''ي والس'''یما رج'''ال ال'''دین الب'''ارزة ف'''ي المجتم'''ع اإل

  ٠)١( مستقبل البلدالدفاع عن 

لالتفاقی''ة ولموقعیھ''ا ال''ذین اتھم''وا  )٢(س''ھم الس''ید حس''ن الم''درسأتص''دى رج''ال ال''دین وعل''ى ر     

وكان للفتوى التي اصدرھا السید ، یران لالجنبي إیراني وانھم باعوا مر ضد الشعب اإلأبالخیانة والت

 ،ھا جیج المعارضة السلمیة والمسلحة ضدأثر في تبلغ األأ م١٩٢٠حسن المدرس في كانون الثاني  

تحم'ل  ل'ىإداعی'اً رج'ال ال'دین ،س'المي وع'دھا مخالف'ة للش'رع اإل بھ'افقد حرم حسن المدرس العمل 

أبعادھ'ا حلقات ودروس دینیة مكثفة لكشف  فتشكلت ،مسؤولیتھم الشرعیة والوطنیة من أجل الغائھا 

    ٠)٣( ھومستقبل یرانإالخطیرة على مصالح 

ص'الحیین ال'وطنیین اإل(جمعی'ة  ١٩٢٠تشكلت في كانون الثاني تیجة لھذه المواقف المتضاربة ن    

ھ'دافھا أك'ان م'ن  ،العدید من الشخص'یات الوطنی'ة المس'تقلة  ضمت،  نیةدی –وھي جمعیة سیاسیة ) 

وفض'ح عمالئھ'ا ف'ي ال'داخل ع'ن طری'ق نش'ر البیان'ات ،ی'ران إالتصدي للمخطط'ات البریطانی'ة ف'ي 

  ٠)٤(ة لھم المناھض

       

  
                                                 

 ٠ ١٥ص،المصدر السابق ، وزارت اطالعات )(١

ف$ي   حس$ن الم$درس   ول$د ،اس$ماعیل ب$ن عب$د الب$اقي الطباطب$ائي      الس$ید   وال$ده  ) :م١٩٣١ -١٨٧٠( المدرس حسن (٢)
ك$ابر  أتتلم$ذ عل$ى ی$د     إذ،ف$ي حوزتھ$ا العلمی$ة    للدراس$ة  م ١٨٩٦س$نة   أالش$رف  ل$ى النج$ف  إس$افر  ، ة سراي كجوقری

وك$ان م$ن   ،م ١٩٠٣صفھان عام إلى إثم عاد ،برزھم محمد كاظم الیزدي واالخوند محمد كاظم الخراساني أالعلماء 
ع$الء   ٠ال$ذي ادى ف$ي النھای$ة ال$ى قتل$ھ      األم$ر  ،ووقف شوكة ضد أستبداد رضا شاه ، الحركة الدستوریةابرز دعاة 
، ٦٩الع$دد  ،)م١٩٩٣(ھ$ـ  ١٤١٤رجب ،ھران ط، ) مجلة ( ،  ))التوحید((،رمز المقاومة حسن المدرس ،الحمداني 

  ٠ ١٥١ -١٤٣ص

  ٠ ١٢٩ص،المصدر السابق ،احمد شاكر عبد العالق  (٣)
  
نام$$$ھ س$$$فارات انكل$$$یس در   ،وزراء  ارش$$$یو، ا.م.ت.م.م.ا ٠كان$$$ت ھ$$$ذه الجمعی$$$ة برئاس$$$ة أس$$$د اهللا خرق$$$اني      )٤(

  ٠ ھـ١٣٣٩صفر  ١٠، سفارات انكلیس ،١٩١٩مورد فعالیت ھاي ضد قرداد 

  

  



                                                 )٤٨(  

حك'ام العرفی'ة ف'رض األمن وثوق الدولة بداً  رئیس الوزراء وضاع المضطربة لم یجدزاء ھذه األإ 

تم ف'، وضاع لعلھ یسیطر على األ ،وتقیید حریة التعبیر، م١٩٢٠كانون الثاني  الخامس عشر منفي 

غالق مكات''ب المطبوع''ات إكم''ا قام''ت الحكوم''ة ب''،)١( ونف''یھم دی''د م''ن معارض''ي االتفاقی''ةاعتق''ال الع

جمی'ع فض'الً عل'ى ، جمی'ع األنش'طة المعارض'ة لالتفاقی'ةوقیام الشرطة بمراقب'ة ،جنبیة والصحف األ

جراءات كان'ت مدعوم'ة بتواج'د الق'وات العس'كریة كل ھذه اإل،المخاطبات والمكاتبات غیر الرسمیة 

  ٠)٢(یران التي فرضت رقابة شدیدة على التحركات الشعبیة في البالدإة في عموم البریطانی

ً  ،س'راع بتطبی'ق بن'ود االتفاقی'ة اإل ھدفت اإلجراءات الحكومیة ھ'ذه ال'ى       بع'د أن أص'بح واض'حا

 Norman)(نورم''ان ك''امرون(الس''فیر البریط''اني الجدی''د ف''ي طھ''ران  ل''دن م''ن حال''ة االس''تیاء

kamron( )عل'ى الموافق'ة القانونی'ة م'ن  حكومت'ھ سقاط الوزارة في حال عدم حصولإب ددھ الذي،)٣

  ٠)٤( لتنفیذ بنود االتفاقیة اإلیراني مجلس النواب

لك''ن األوض''اع ف''ي ای''ران كان''ت تتج''ھ خ''الف اآلم''ال البریطانی''ة وبخاص''ة بع''د إع''الن خم''ٍس      

بعد ما كانوا من أشد الموالین لھا وخمسین نائباً من أعضاء مجلس النواب اإلیراني رفضھم لالتفاقیة 
 ف'يمن سفرتھ الطویلة  م١٩٢٠في الثاني من حزیران  عودة الشاه في تعقید األوضاعومما زاد ، )٥(

فول'د ھ'ذا ردة ،رئ'یس ال'وزراء واالتفاقی'ة  وتأیی'ده موق'ف ،من س'تة اش'ھر  أكثروربا التي استمرت أ

  ٠)٦( التفاقیة وكل من یقف ورائھافعل عنیفة من الجماھیر الغاضبة التي ھتفت بسقوط ا

    

  
                                                 

عبد االل$ھ ب$در عل$ي    ٠ حیث نفوا الى كاشان) محتشم السلطنة ،الدولة  مشاور(من المعارضین الذین تم ابعادھم   (١)
  ٠ ١١٤ص،المصدر السابق ،االسدي 

رس$$$الة ،)١٩٣٩-١٩١٨تط$$$ور السیاس$$$ة الداخلی$$$ة   (ین الح$$$ربیین الع$$$المتیین  ای$$$ران ب$$$ ،فوزی$$$ة ص$$$ابر محم$$$د    )(٢
  ٠ ٩١ص،)١٩٨٦،كلیة االداب : جامعة بغداد (،ماجستیر

طویًال عمل ، خریج جامعة كامبردج، برز رجال السیاسة البریطانیةأمن : ) م ١٩٥٥-١٨٧٢(نورمان كامرون  )(٣
 م١٩٢٢ -١٩٢٠ص$$بح س$$فیر بریطانی$$ا بطھ$$ران للم$$دة أو،م ١٨٩٤ع$$ام  ابت$$دًء م$$نف$$ي وزارة الخارجی$$ة البریطانی$$ة 

 ١٩١٩ایران از قرارداد ،موسى حقاني ٠١٩٢١ السیما التحضیر النقالب شباط ویران إحداث أكان لھ دور في و،
س$ال جھ$ارم    ،ش١٣٧٩ب$اییز وزمس$تان   ،تھ$ران ،)مجل$ة (،))ت$اریخ معاص$ر ای$ران   ((، ١٢٩٩تا كودتاى سوم اس$فند  

 ٠ ٢٣٩ص، ١٦-١٥شماره ،

  ٠ ١٣٥ص، المصدر السابق،احمد شاكر عبد العالق  )(٤

دراس$ات ف$ي   ، كمال مظھ$ر احم$د    ٠بعد ورود أخبار بتلقیھم رشاوي من البریطانیین  جاء موقف ھوالء النواب  (٥)
  ٠ ١١٩ص،)١٩٨٥، مطبعة اركان : بغداد (،تاریخ ایران الحدیث والمعاصر 

  ٠ ٩٤ص، المصدر السابق ،فوزیة صابر محمد  (٦)
  
  
  
  



                                                )٤٩(  

وض'اع خ'ذت األأفق'د ،الموق'ف ال'دولي  فضالً على،لالتفاقیة  اغلب نواب المجلسمعارضة  بسبب  

بریطانیا زم وتشكلت بعض المنظمات السریة التي كان ھدفھا تصفیة العناصر الموالیة لأالداخلیة بالت

السیما و، الملغاةصبحت االتفاقیة بحكم أوھكذا ،  )١() القضاء) (الموجازاد (ھم ھذه المنظمات أومن 

 ب''دى اعتراض''ھ عل''ى االلتزام''ات المالی''ة المكلف''ةأن الل''وبي الیھ''ودي ف''ي الحكوم''ة البریطانی''ة ق''د أ

   ٠)٢(ملیون جنیھ استرلیني سنویاً الثالثین التي قدرت بما یعادل  لالتفاقیة

ب'ل قام'ت ف'ي ، الش'عبیة ذات الط'ابع الس'لميلم یقتصر التعبیر عن رفض االتفاقیة بالمظاھرات      

ھدفھا اقامة حكوم'ات وطنی'ة بعی'دة ع'ن ، ذات طابع انفصاليمسلحة  عدیدة معارضة حركاتیران إ

ھ'م ھ'ذه أ م'نو، )٣( "عدو لدود یجب اقتالعھ من البلد بأي ثمqن  "ي نفوذ اجنبي معتبرة بریطانیا أ

  ٠كیالنإقلیم في  )٤(الحركات حركة المیرزا كوجك خان

أدرك كوج''ك خ''ان حاجت''ھ ال''ى التح''الف م''ع ال''روس ف''ي ھ''ذه المرحل''ة إن أراد تحقی''ق أھداف''ھ      

ف'دخل ف'ي مفاوض'ات معھ'م ف'ي األول م'ن حزی'ران ، بالرغم من الخالف الفكري والعقائ'دي بینھم'ا 

 ،)٥(بحر ق'زوین  فيمیناء انزلي  على الروسيصر التواجد ن یقتأكوجك خان  أشترط فیھا، م١٩٢٠

بناء أتقدیم المساعدة في تدریب وتسلیح  على مھمتھمتقتصر  ھم عن األلفین جنديوان الیتجاوز عدد

رف''ض اقام''ة جمھوریت''ھ عل''ى ال''نمط  وق''د،ك''یالن المنش''ودة  جمھوری''ة ج''ل بن''اء ج''یشأك''یالن م''ن 

قام''ة إفط''رح ال''روس ، ھ''و الم''نھج األس''اس للجمھوری''ة الش''یوعي بمعن''ى أن یبق''ى ال''دین االس''المي

وبع'د ، یتخ'ذ م'ن موس'كو مق'راً ل'ھ  ك'ان یراني ال'ذيتحالف بین الحركة و حزب العدالة الشیوعي اإل

ع''دم :  نق''اط ع''دة أبرزھ''ااتف''ق الجانب''ان عل''ى  عدی''دة ب''ین كوج''ك خ''ان وح''زب العدال''ة مباحث''ات

  قیام ، عدم تنفیذ البرنامج الشیوعي أو الدعایة لھ،راضي والممتلكات الخاصة المصادرة الفوریة لأل

  

                                                 
  ٠ ١٨١ص،٠٠٠فصول من تاریخ ، خضیر مظلوم فرحان البدیري (١)

ت$$اریخ ((،وص$$عود رض$$ا خ$$ان ب$$ھ س$$لطنت   ١٢٩٩نق$$ش ك$$انو نھ$$اي اس$$تعماري در كودت$$اي  ،عب$$داهللا ش$$ھبازي  )٢(
  ٠ ٤١ص،١٦-١٥ه شمار،سال جھارم،ش١٣٧٩ باییز وزمستان،تھران ،)مجلة(،))معاصر ایران

  ٠ ٣٠ص ،صدر السابقالم، محمد كامل عبد الرحمن (٣)

وتلق$ى   ف$ي اقل$یم ك$یالن    في مدین$ة رش$ت  ولد ،یونس بن میرزا موسى بزوك ھو ): م١٩٢١-١٨٧٧(كوجك خان  (٤)
ح$داث  أك$ان ل$ھ دور ف$ي    ،مام$ا ف$ي المس$جد الج$امع     إل$ى طھ$ران لیص$بح    إثم انتقل ،تعلیمھ في مدرسة حاجي حسین 

غل$ب  أوضمت تح$ت لوائھ$ا    م١٩١٥عام  )الغابة( ة الجنكلیةنشاط حركتھ التي سمیت بالحركأ بد،الثورة الدستوریة 
ح$$تم عل$$ى بریطانی$$ا مھادنتھ$$ا وتوقیعھ$$ا اتفاقی$$ة  الش$$یوعیینوق$$د حاربتھ$$ا بریطانی$$ا لك$$ن ظھ$$ور ، یرانی$$ة الطوائ$$ف اإل

جلد اول  ،)ش١٣٧١،انتشارات زوار : تھران ( ،شرح حال رجال ایران ،مھدي بامداد ٠مع ھذه الحركة  م١٩١٨
 ٠ ١٤٣ -١٣٨ص،

م لمواجھ$ة  ١٩٢٠كان الج$یش األحم$ر الروس$ي ق$د أن$زل قوات$ھ ف$ي ھ$ذا المین$اء ف$ي الث$امن والعش$رین م$ن آی$ار                (٥)
ای$ران ب$ین ع$دالت خان$ھ ووالی$ة الفقی$ھ       ،ھال$ة الع$روي   ٠الثورة المضادة للش$یوعیین الت$ي كان$ت ب$دعم م$ن بریطانی$ا       

  ٠ ١٤١ص، )٢٠١٠، ریاض الریس للكتب والنشر: بیروت (،



                                                 )٥٠(  

حزی'ران  الخ'امس م'نول في ھدافھ في بیانھ األأعلن كوجك خان عن أوقد  ،جمھوریة ثوریة مؤقتة

  :  )١(عدیدة  الذي تضمن نقاط ١٩٢٠

  ٠الملكیةلغاء إیران وإفي عالن قیام الجمھوریة االشتراكیة إ -١

  ٠موالھمأرواح المواطنیین وأتتعھد حكومة كیالن بحمایة  -٢

  ٠ دولة اخرى ةیأالموقعة بین الحركة و )٢( لغاء جمیع االتفاقیاتإ -٣

 فضالً  م لجنة مشتركة من قبل كوجك خان وحزب العدالة١٩٢٠تشكلت في السادس من حزیران    

عط'اء إكافة و شراف على شؤون الحركةإلا اتھمھم،  یدة للحركةؤسالمیة وعلمانیة مإعناصر  على

بع'ث كوج'ك  م١٩٢٠ حزی'ران العاشر منوفي  ،)٣( یستجد من تطورات وامر والتعلیمات لكل مااأل

ل'ى الحكوم'ة المركزی'ة تض'منت معارض'تھ إجنبیة في طھران ولى السفارات األإخان بثالث رسائل 

یران''ي ف''ي التق''دم واالس''تقالل م''ال الش''عب اإلآد مس''اعي ولالتفاقی''ة م''ع بریطانی''ا كونھ''ا ج''اءت ض''

  ٠)٤(لغاء الملكیة إسیس النظام الجمھوري وألى تإ مع الدعوة،  السیاسي واالقتصادي

ك'''ان رد فع'''ل الحكوم'''ة المركزی'''ة ف'''ي طھ'''ران قوی'''اً برفض'''ھ ماج'''اء ببی'''ان اللجن'''ة المش'''تركة     

ة ض'''ده متھم'''ة إی'''اه بالخیان'''ة ورس'''ائل كوج'''ك وطعن'''ت بأھ'''داف الحرك'''ة وش'''نت حمل'''ة إعالمی'''

 لك'''ن الحرك'''ة ك'''ان ھنال'''ك م'''ن یؤی'''دھا  وعل'''ى رأس'''ھم، بس'''بب تحالف'''ھ م'''ع الش'''یوعیین ال'''روس 

ع''''ن ثقت''''ھ م ١٩٢٠ حزی''''ران الخ''''امس عش''''ر م''''ن ال''''ذي اعل''''ن ف''''ي، الس''''ید حس''''ن الم''''درس

م''''ذكراً الجمی''''ع بمواقف''''ھ الوطنی''''ة ض''''د النف''''وذ ،خالص كوج''''ك خ''''ان تج''''اه ال''''دین وال''''وطن إب''''

ً بل عد ذلك واجب،لى مساندتھ إً◌  االجنبي داعیا ً مقدس وعمالً  ا   ٠)٥(على كل مسلم  ا

    

                                                 
می$رزا كوج$ك   ،اب$راھیم فخرائ$ي   ؛١٤٤ص،) م٢٠٠٣،انصاریان : قم ( ،٢ط، سید غابات الشمال ، كمال السید  (١)

  ٠ ٢٥٠ص،)ش١٣٤٤،بي جا  :تھران (،خان سردار جنكل 

نھ$اء الح$رب الت$ي كان$ت بینھم$ا      مع الق$وات البریطانی$ة إل   م١٩١٨ب آقد عقدت اتفاقیة في  الجنكلیة كانت الحركة )(٢
جان$ب مم$ن   ع$دم توظی$ف األ  ،انزل$ي المس$مى بطری$ق الع$راق      –دم تع$رض الث$وار لطری$ق ق$زوین     ع : ونصت على

للمزی$د  ٠س$رى   تب$ادل األ ، توفیر المواد الغذائیة للقوات البریطانی$ة ف$ي المنطق$ة    ،ینتسبون الى دول معادیة لبریطانیا 
  ٠ ١١٠ص،المصدر السابق ،كمال السید : ینظر

  ٠ ١٤٢ص،ق المصدر الساب،ھالة العروي  (٣)

( ،تاریخ تحوالت سیاسي وروابط خارجي ایران از انقالب مش$روطیت ت$ا انق$راض قاجاری$ھ    ،جالل الدین مدني  )(٤
  ٠ ٣٥٨ص،جلد دوم ،)ش١٣٦٦،انتشارات دفتر اسالمي : قم 

س$ال ی$ازدھم   ، ش١٣٨٠ب$ائیز  ،تھ$ران ،)مجل$ة (،))اس$ناد  ھكنجین$ ((،انقالب جنكل ب$ھ روای$ت اس$ناد    ،علي مدرس  )(٥
  ٠ ٦ص،٤٣ هارشم،

  



                                                 )٥١ (  

ف'ي  محلی'ةس'یس حكوم'ة أبت )٢(ذربیج'ان آف'ي  )١(لى جانب ھذه الحركة قام الشیخ محم'د خیاب'اني إ  

ذربیجان علن عن قطع كل صلة آلأو،) الحریة بالد) (زاد ستانآ( علیھا اسممطلقاً م ١٩٢٠حزیران 

أطلق عل'یھم عنص'ر خمسمائةمنیة من أسیسھ نواة لقوة أوسبق خطوتھ ھذه بت،مع الحكومة المركزیة 

  ٠)٣(جراءات قد تتخذھا الحكومة المركزیة إذربیجان من آلحمایة  )جندرمة خیاباني(اسم 

وانطلق'ت مظ'اھرات ،سواق والمؤسس'اتاأل فتعطلت،حول الحركة  اآلذربیجانیة التفت الجماھیر    

 وشملت التظ'اھرات تبری'ز والم'دن االذربیجانی'ة، للتعبیر عن سعادتھم بھذه االجراءاتالشوارع  في

ق'وات الجندرم'ة  والس'یما بع'د انض'مامقل'یم والم'وظفیین المن'اوئیین للحرك'ة وتم طرد حاكم اإل،كافة 

  ٠)٤(إلى حركة خیابانيالحكومیة 

الثالث والعش'رین م'ن استقالتھ في إلى تقدیم وثوق الدولة  رئیس الوزراء حداثاألھذه  اضطرت    

عل''ى و ، م١٩١٩مش''یر الدول''ة المع''ارض التفاقی''ة ف''ي الث''اني م''ن تم''وز لیخلف''ھ ، م١٩٢٠حزی''ران 

كیرزن الت'ي  اللورد الذي خالف سیاسة وزیره،ذلك حظي بدعم السفیر البریطاني نورمن  من الرغم

وقی'ام الحرك'ات المس'لحة ب'دعم ،كثرة االحتجاجات  على الرغم من یق االتفاقیةتقضي بضرورة تطب

  ٠)٥(من روسیا 

ن م'ن یخراج'ھ المعتقل'ین السیاس'یإب ، عمل رئیس الوزراء الجدید على امتصاص النقم'ة الش'عبیة    

 ،الن'وابیقاف العمل بنص'وص االتفاقی'ة لح'ین المص'ادقة علیھ'ا م'ن قب'ل مجل'س إعالنھ إو،السجون 

ن كان'ت ال'وزارة الس'ابقة أبع'د م ١٩٢٠ب آاالنتخابات لدورة المجلس الرابعة في استعداده الجراء و

  ٠)٦(جرائھا إتماطل في 

  

  
                                                 

حی$ث   لم$دة م$ن ال$زمن   ق$ام فیھ$ا   ألى روسیا مع والده وإسافر ،في تبریز ولد ) : م١٩٢٠-١٨٧٧( محمد خیاباني  )(١
صبح م$ن ن$واب   أوكما ،مام المسجد الجامع فیھا إصبح ألى تبریز إوبعد عودتھ ،المقدمات على ید والده ھناك درس 

 ٠ ٦ص،المصدر السابق ،بوزش محمد ،)) انترنیت((  ٠م ١٩٠٩الدورة الثانیة 

 قلیم كیالن ونھر أرس وكردستانإیران وتقع بین بین ارمینیا وتركیا وذربیجان الجزء الشمالي إلآتمثل محافظة  (٢) 
 س$دي أبروی$ز  ٠ال$ف ك$م    ١٠٩,٠٧٤وتتألف م$ن مح$افظتي اذربیج$ان الش$رقیة واذربیج$ان الغربی$ة مس$احتھا        ،ایران

 ٠ ٧٢٢ص،المصدر السابق ،  واخرون

  ٠ ١٩٨٧ص،جلد جھارم ، )ش١٣٧٨ ، يانتشارات دفتر اسالم :قم ( ،مفاخر اذربیجان ،عقیقي بخشایش  (٣)

 ٠ ٢٠ص، صدر السابقالم،روافد جبار شرھان  (٤)

 ٠ ٢٠٠ص،)ش١٣٩٧،حسن افشار  :تھران (،در ایران  ھدولت وجامع، محمد علي ھمایون كاتوزیان  (٥)

  ٠ ١٩٣ص،السابق  المصدر،حسین عبد زایر الجوراني  (٦)

 



                                                 )٥٢ (  

الشqعب ( فط'راأرض'اء ثالث'ة إك'ان علیھ'ا  إذ،ول'ى تح'دیات كبی'رة یامھ'ا األأواجھت الوزارة من'ذ  

 االمتیازات االجنبی'ةبل و ،لغاء االتفاقیةإیراني كان یطالب بفالشعب اإل ،)روسیا،بریطانیا،راني یاإل

في المقابل بقیت على سیاستھا  لكنھان وافقت على تعطیل تنفیذ االتفاقیة مؤقتاً إوبریطانیا و، جمیعھا

ی'د نش'اطھا كثی'راً ف'ي تزا فیم'ا كان'ت روس'یا الت'ي، مین مصالحھا بما یناسب والمرحلة الجدیدة أفي ت

یران''ي تطال''ب بتحدی''د النف''وذ البریط''اني ف''ي الش''مال ف''ي مقاب''ل ع''دم الت''دخل ف''ي الش''ؤون الش''مال اإل

  ٠)١(یرانالداخلیة إل

ال''ذي تض''من  م١٩٢٠ف''ي الث''امن م''ن تم''وز عل''ن رئ''یس ال''وزراء الجدی''د برن''امج حكومت''ھأ     

ر الص'''''داقة م'''''ع ال'''''دول واص'''''أت'''''دعیم ،ق'''''رار االم'''''ن إ،ال'''''دعوة النعق'''''اد مجل'''''س الن'''''واب : 

ل'''ى ص'''راع مس'''لح ب'''ین إ التح'''ولیران'''ي ومنع'''ھ م'''ن والحت'''واء الوض'''ع ف'''ي الش'''مال اإل،كاف'''ة

ل''ى العاص'''مة الروس'''یة إبع'''ث مش''یر الدول'''ة بوف'''د  ،یرانی'''ة راض''ي اإلروس''یا وبریطانی'''ا عل'''ى األ

الروس'''ي ف'''ي الش'''ؤون الداخلی'''ة  تض'''من ع'''دم الت'''دخلج'''ل التف'''اوض لعق'''د معاھ'''دة أموس'''كو م'''ن 

   ٠)٢(یران إل

ذربیج'ان بآ مبت'دئاً ، على الصعید الداخلي عمل مشیر الدولة في القضاء على الحركات المسلحة     

م ال'ذي یمتل'ك ١٩٢٠ب آحاكم'اً جدی'داً ف'ي الخ'امس م'ن ، )٣(مخب'ر الس'لطنة ھ'دایت  التي عین علیھا

ج'ل أم'ن  م١٩٢٠في الث'اني م'ن أیل'ول  مع خیاباني ھمفاوضاتھدایت  أبد ، خبرة واسعة في المنطقة

ت ق'وات أب'د،یام على المفاوضات أوبعد مرور عشرة ،كسب الوقت لتحضیر حملة عسكریة مباغتة 

ع''الي (عل''ى مق''ر حك''م خیاب''اني المس''مى  م١٩٢٠یل''ول أ الث''اني عش''رمنی''وم  ھاـالق''وزاق ھجوم''

الق''وات الحكومی''ة ف''ي وض''ع جی''د  تص''بحأو،فاس''تطاعت الس''یطرة علی''ھ ،  )٤()الب''اب الكبی''ر()ق''ابو

ي ھج'وم م'ن جان'ب الق'وات قوات خیاباني كانت معس'كرة خ'ارج تبری'ز تحس'باً ألأغلب ن أسیما الو

 لك'ن الق'وات،ح'د رفاق'ھ أل'ى إخیاب'اني  أفلج'،صبحت المدینة شبھ خالی'ة م'ن المق'اتلین أف ،البریطانیة 

   ،م ١٩٢٠ایلول  الرابع عشر منسفر عن مقتل خیاباني في أطاردتھ وجرى اشتباك بینھم  الحكومیة

  

                                                 
  ٠ ٢١١ص ،  المصدر السابق،حسین عبد زایر الجوراني )(١

 ٠ ٨٤-٨٢ص ، المصدر السابق ،سعید الصباغ  (٢)

كمال لمانیا إلألى إوسافر ،ولد في طھران ،بن علي خان  مھدي قلي خانھو  ) :م١٩٥٥-١٨٦٣( مخبر السلطنة )(٣
وأص$بح  ،  بطھ$ران  اللغ$ة االلمانی$ة ف$ي مدرس$ة دار الفن$ون     ص$بح م$درس   أواتقن لغتھا وعندما عاد م ١٨٧٨دراستھ 

وع$ین وزی$$ر للعل$وم ف$ي حكوم$ة عل$$ي     ،م ١٩٠٨ع$ین حاكم$$ًا عل$ى آذربیج$ان بدای$ة     ، م ١٩٠٤رئ$یس المدرس$ة ع$ام    
المص$در الس$ابق   ،اب$و الحس$ن عل$وي     ٠م ١٩٠٩و١٩٠٨كم$ا ع$ین وزی$ر للع$دل ع$امي      ،م ١٩٠٨اصغر خان  عام 

  ٠ ١٠٠-٩٩ص،

المص$$در الس$$ابق ،احم$$د ش$$اكر عب$$د الع$$الق  ٠مبن$$ى مق$$ر ل$$ولي العھ$$د القاج$$اري محم$$د حس$$ن می$$رزا   ك$$ان ھ$$ذا ال (٤)
  ٠ ١٥٢ص،



                                                )٥٣      (  

 ، ذربیجانی'ةآاس'رة  ثالثمائ'ةكث'ر م'ن أبع'دت أبعدھا قامت الحكومة بحملة تطھیر للموالین للحرك'ة ف

  ٠)١(فرقتھم الحكومة المركزیة في مختلف المدن االیرانیة 

ب'رز مس'اعدیھ عب'د الحس'ین أدیدة معیناً بدأ مشیر الدولة سیاسة ج حركة كوجك خان فیما یخص     

جراء إوعده ب' إذ ٠بمفاوضة كوجك خان مستخدماً سیاسة الترھیب والترغیب أالذي بد،)٢(تیموریاش

وتسلیم معدات'ھ العس'كریة لقاء السالح إلغاء الجمھوریة المعلنة وإعلى شرط ،قلیم صالحات في اإلاإل

الحرك'ة وم'ن یق'دم اعض'اء مح'ذراً ف'ي الوق'ت نفس'ھ ،من والنظاموالسماح للقوات الحكومیة ببسط األ

  ٠)٣( ذا لم ینفذوا ھذه المطالبإالعون لھا بحرب شرسة 

 المركزی''ة ت الحكوم''ةأب'د، بع'د فش''ل المفاوض'ات ب''ین الط'رفین وح''دوث انش''قاق داخ'ل الحرك''ة    

بش''ن حمل''ة عس''كریة  م١٩٢٠ف''ي الخ''امس عش''ر م''ن تش''رین األول  مدعوم''ة ب''القوات البریطانی''ة

عنصر م'ن  خمسمائةوتمكنت من السیطرة على رشت وأسر حوالي  ،قلیمتعادة السیطرة على اإلالس

م'ر ال'ذي اض'طر كوج'ك خ'ان األ،ع'دم التك'افؤ بالق'درة العس'كریة و تفك'ك الحرك'ةمستغلة  ،الحركة 

      ٠)٤( إلى مناطق الغابات في داخل اإلقلیملى االنسحاب إنصاره أوبعض 

خط'ورة بالتزامن مع نجاح مھمة الوفد اإلیران'ي ف'ي روس'یا الت'ي أدرك'ت تأتي ھذه االنتصارات     

ی''ران یعط''ي المب'رر للق''وات البریطانی''ة إن اس''تمرار الحرك'ات المس''لحة االنفص''الیة ف'ي أل،الموق'ف 

ی'ران خالی'ة م'ن االض'طرابات إمنة م'ع آیجاد حدود إرغبة الروس في  فضالً على،یران إبالبقاء في 

ومن'ع بریطانی'ا م'ن اتخ'اذ إی'ران قاع'دة لض'رب الث'ورة  ھلی'ة انھك'ت ق'واھمأم'ن ح'رب  االنتھ'اءبعد 

بموجبھ''ا ع''ن ت امتنع'' م١٩٢٠ول اتفاقی''ة م''ع ای''ران ف''ي تش''رین األ وقع''ت روس''یال''ذلك ، الروس''یة

ل'ى كوج'ك خ'ان إوعبرالسفیر الروسي ف'ي طھ'ران برس'الة بعثھ'ا ،یران الداخلیة إالتدخل في شؤون 

و تحریqر الqبالد أ،جqراء تغییqرات إیران علqى إن تجبروا ألم یكن ممكناً  "موقف دولتھ الجدید بقولھ 

من قبلكم ولكنھ نتیجة للوضع  أن ذلك لیس بسبب اي خطأكرر بأو. من الوجود والنفوذ البریطاني 

   ٠)٥(" ٠٠٠ولى العالمي بعد الحرب العالمیة األ

    
                                                 

 ٠ ١٥٩-١٥٨ص ، ٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر،جالل الدین مدني  (١)

ال$$ى روس$$یا  تیموری$$اش س$افر ، ابن الح$$اج ك$ریم الملق$$ب بمع$$زز المل$$ك  ھ$$و ) :م١٩٣٣-١٨٨١(  الس$ردار معظ$$م  (٢)
ی$$ران إل$$ى إرج$$ع  م١٩٠٦ف$$ي ع$$ام و،لمدرس$$ة العس$$كریة االمبراطوری$$ة ف$$ي س$$ان بطرس$$بورجكم$$ال دراس$$تھ ف$$ي اإل

اب$و الحس$ن    ٠م عن خراس$ان  ١٩٠٩الثانیة عام  صبح نائبا في البرلمان بدورتھوأ، وتولى قیادة الجیش في خراسان
  ٠ ٥٩-٥٨ص ،المصدر السابق ،علوي 

 ٠ ١٥٥ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ،جالل الدین مدني  )(٣

 ٠ ١٤٨ص،المصدر السابق ،احمد شاكر عبد العالق  )(٤

 ٠ ٥٣ص،المصدر السابق ،فوزیة صابر محمد : نقًال عن  (٥)



                                                 )٥٤ (  

قلیم تعقبتھم قوات الق'وزاق وقتل'وا لى جبال لنكرود في اإلإ كوجك خان وأنصاره انسحاب مدةفي    

ف'ادرك بع'ض قادت'ھ اس'تحالة المقاوم'ة م'ع ھ'ذا النف'ر القلی'ل ففض'لوا ،نصار كوج'ك خ'ان أالعدید من 

 عدی'دھموبل'غ ،ن الك'ریم أبعدما حصلوا من الحكومة عل'ى عف'و مكت'وب عل'ى ظھ'ر الق'ر،االستسالم 

ع'دمت ع'دداً م'نھم وس'جنت الب'اقي أبوع'دھا ف لكن الحكومة لم تلت'زم،شخص  مئتان وسبعونحوالي 

ن ھ'دف ترك'ھ وحی'داً أل فطل'ب م'نھملى نفوس رفاقھ إلیاس قد وصل أن أكوجك خان والحظ  ،منھم 

فض'ل أمصیرھم ل'ن یك'ون  نأدركوا ألكن رفاقھ ،ھو والداعي لتعریض حیاتھم للخطر الحكومة قتلھ

فبق'وا م'ع كوج'ك خ'ان رغ'م قل'ة  ،م'ان وعود األ من رغمال على عدمواأالذین   من سبقھم یرمن مص

  ٠)١( المعنویة الروح المؤن والغذاء وانعدام

لم تستطع الحكومة القضاء على الحركة بسبب تعاطف بعض الضباط معھم  على الرغم من ذلك    

م'ة المركزی'ة ف'ي طھ'ران ب'إن تواص'ل ال'ذي ل'م یس'مح للحكو وضاع السیاس'یة ف'ي البل'دتدھور األو،

ذ إ،١٩٢١ل'ى مابع'د انق'الب ش'باط إفاس'تمرت الحرك'ة ، ضغطھا عل'ى الحرك'ة لح'ین القض'اء علیھ'ا

مستغالً  م١٩٢١انون االول ـن القضاء نھائیاً علیھا في كـم )٢(انـخ رضاآنذاك  الدفاعاستطاع وزیر 

 فضالً عل'ى،متأثراً برصاصة اصابتھ ن روح المعنویة للحركة بعد موت قائدھا كوجك خاـع الـتراج

  ٠)٣( في مثل ھذا الوقت البرد الشدید في الغابات

م'ن ال'داخلي وبس'ط ق'رار األإھذه النجاحات التي حققھا مشیر الدولة  ف'ي مج'ال  على الرغم من     

س اال ان فشلھ في ادراج االتفاقیة في جدول اعم'ال المجل'،قالیم المضطربة سیطرة الحكومة على األ

خالء قزوین وتركھ'ا إلى امتعاض بریطانیا التي ھددت الشاه بإدى النیابي من اجل المصادقة علیھا أ

ك'انون  الخ'امس عش'ر م'نخی'ر اس'تقالتھ ف'ي فق'دم األ،ذا استمر مشیر الدولة في منص'بھ إللشیوعیین 

  ٠)٤(م ١٩٢١الثاني 

  

    

                                                 
 ٠ ٣٥٧-٣٥٥ص ، ٠٠٠تاریخ تحوالت سیاسي ،جالل الدین مدني  )(١

وخ$دم ف$ي   ،م١٩٠٠التحق في كتیبة القوزاق عام ،لعائلة متوسطة  طھران ولد في:) م١٩٤٤-١٨٧٨(رضا خان  )(٢
وم$ن ث$م   ،م١٩٢١كان القائد العس$كري النق$الب   ،ثره الكبیر بالغرب أعرف باستبداده وت،وھمدان وكرمنشاه  طھران

حی$ث ع$زل م$ن قب$ل      ،م ١٩٤١ حت$ى ت$م نفی$ھ إل$ى جن$وب افریقی$ا       ١٩٢٦صبح الشاه في عام أمور وسیطر على األ
ص ،٢ج،المص$$در الس$$ابق،ب الكی$$اليعب$$د الوھ$$ا٠لم$$ان ف$$ي الح$$رب العالمی$$ة الثانی$$ة الحلف$$اء النحی$$ازه ال$$ى جان$$ب األ

٠ ٨٢٢-٨٢٠  

  ٠ ١٧٦ص،المصدر السابق ،حسین عبد زایر الجوراني  (٣)

  ٠ ٣١٥ص، )٢٠٠١،دار الغدیر :بیروت (،صراعات في الشرق على الشرق ،حسن االمین  (٤)

  



                                                 )٥٥(  

 م١٩١٩لتص'ویت لص'الح اتفاقی'ة باقن'اع البرلم'ان إیرانیة المتعاقبة ف'ي بالنظر لفشل الحكومات اإل  

وع''دم ق''درتھا عل''ى معالج''ة االض''طرابات الداخلی''ة ف''ي ال''بالد الت''ي وص''لت ال''ى ح''د االنتفاض''ات ،

ة ف'ي بع'دم ج'دوى تطبی'ق االتفاقی'الحكوم'ة البریطانی'ة اقتنعت ،المسلحة مھددة وحدة البالد السیاسیة 

المعارض'ة لالتفاقی'ة  وبخاص'ة أن زقأفبدات تفكر في حلول للخروج من ھذا الم ،وضاعظل ھذه األ

 شلتشرـونس'تون ت' الدفـاعوزیر  ھؤالء ومن ابرز من بعض الوزراء البریطانیین أنفسھم قد جاءت 

)winston churchill ()م''وال ف''ي بریطانی''ا المزی''د م''ن األ لفـنھ''ا تك''ارضھا ألـان یع''ــذي ك''ـ''ال، )١

وال''بالد تم''ر ،ل''ى قراب''ة الملی''ونینإالوق''ت ال''ذي وص''ل فی''ھ ع''دد الع''اطلین ع''ن العم''ل ف''ي بریطانی''ا 

  فك''ان االنق''الب العس''كري ھ''و الح''ل ال''ذي اقتنع''ت ب''ھ،  )٢(ع اقتص''ادیة غای''ة ف''ي الص''عوبة اوض''أب

ی'ران ف'ي إ ل'ىإ )٣( )Eronside(ایرونس'اید ادمون'د خذت ومنذ وص'ول أوزارة الدفاع البریطانیة التي 

 مس'ؤولة ع'ن السیاس'ة البریطانی'ة م وتسلمھ قی'ادة الج'یش البریط'اني١٩٢٠ ولالرابع من تشرین األ

  ٠)٤(مریران بدالً من وزارة الخارجیة التي فشلت في ھذا األإفي 

بوجھ'''ة نظ'''ره وحص'''ل عل'''ى  الس'''فیر البریط'''اني ف'''ي طھ'''رانقن'''اع إ م'''ن اس'''تطاع ایرونس'''اید   

یج'''اد إقام'''ة حكوم'''ة قوی'''ة مقت'''درة تس'''تطیع إ م'''ن االنق'''الب وك'''ان الغ'''رض،دعم'''ھ ومس'''اندتھ 

فض''''الً ،حاط''''ت ب''''البالد أالحل''''ول للمش''''اكل السیاس''''یة واالقتص''''ادیة واالجتماعی''''ة الس''''یئة الت''''ي 

 ،م'''ن واالس'''تقرار ف'''ي البل'''د ش'''اعة األإال بإل'''ن یتحق'''ق  ال'''ذيض'''مان المص'''الح البریطانی'''ة  عل'''ى

 بس'''بب األوض'''اع المض'''طربة ی'''رانإی'''ة ف'''ي ل'''تخلص م'''ن المیزانی'''ة الثقیل'''ة للق'''وات البریطانوا
ن ثمqqqة إ " الس'''فیر ن'''ورمن ف'''ي حدیث'''ھ م'''ع  ع'''ن ش'''كل الحكوم'''ة الجدی'''دة عب'''ر ایرونس'''ایدو، )١(

  ٠)٢(" دكتاتوریة عسكریة ستحل جمیع مشاكلنا 

                                                 
ل$ى  إي ب$رز رج$ال السیاس$ة البریط$انیین ف$ي تاریخھ$ا المعاص$ر ینتم$        أم$ن  : ) م١٩٦٥ -١٨٧٤(ونستون تشرشل  )(١

 م١٨٩٨ف$ي جن$وب افریقی$ا ع$ام      بدا عمل$ھ كمراس$ل حرب$ي ف$ي ح$رب الب$ویر      ،اسرة مارلبورو العریقة في بریطانیا 
لوید ج$ورج   حكومةفي  الدفاعصبح وزیر وأ، م١٩١١ثم وزیر للداخلیة عام  م١٩٠٨عین وزیرًا للتجارة في عام ،

لكن$$ھ خس$$ر ف$$ي انتخاب$$ات ،م١٩٤٥ -١٩٤٠ة الح$$رب العالمی$$ة الثانی$$ ف$$يص$$بح رئ$$یس ال$$وزراء وأ، م١٩٢٢ -١٩١٦
  ٠ ٧٤١ص ،١ج،المصدر السابق ،عبد الوھاب الكیالي ٠م ١٩٥٥ - ١٩٥١صبح رئیس الوزراء أثم عاد و،١٩٤٥

 ٠ ٣٩ص ،المصدر السابق  ،عبداهللا شھبازي  )(٢

العس$كریة   ملی$ات دارة العإعمل في ،في الجیش البریطاني  أبرز القادةمن : ) م١٩٥٩-١٨٨٠(یرونساید آادموند  )(٣
ی$ران  إبع$د ذل$ك ع$ین قائ$دًا للج$یش البریط$اني ف$ي ش$مال         ،م ١٩٢٠-١٩١٨في كل من تركیا والیون$ان للم$دة    للحلفاء

احت$وى  ) م$ذكرات ایرونس$اید  (دون تجاربھ الطویلة في كتاب اسماه ،م١٩٢٢حتى عام ) النوریرفورس(المعروفة بـ 
 ٠ ٢٤٤ص،المصدر السابق،موسى حقاني ٠ م ومابعده١٩٢١ط على تفاصیل دقیقة الوضاع إیران قبل انقالب شبا

اطالع$$ات سیاس$$ي  ((،ش ونق$$ش وینس$$تون جرجی$$ل  ١٢٩٩كودت$$اي س$$وم اس$$فند  ،عب$$د الرض$$ا ھوش$$نك مھ$$دوي    )(٤
 ٠ ٥٩ص،١٠٤-١٠٣ هشمار،ش ١٣٧٨، تھران ،) مجلة(، ))واقتصادي

  ٠ ٧ص،المصدر السابق،محمد بوزش ،)) انترنیت((  (١)

ب$$زوھش ومطالع$$ات   ھمؤسس$$: تھ$$ران ( ،ترجم$$ھ ش$$اھر افرمان$$دھي   ،طرات س$$ري ایرونس$$اید  خ$$ا،ایرونس$$اید  )(٢
 ٠ ٢٦ص، )ش١٣٧٣،فرھنكي



                                                 )٥٦(  

م''ع  معاھ''دةبع''د توقیعھ''ا  وبخاص''ة ی''ران بس''رعةإمورھ''ا ف''ي أن ترت''ب أك''ان عل''ى بریطانی''ا   

اتفق'''''ت فیھ'''''ا ال'''''دولتان عل'''''ى مغ'''''ادرة قواتھم'''''ا العس'''''كریة ،  م١٩٢٠ روس'''''یا ف'''''ي حزی'''''ران

ل'''ذلك خطط'''ت بریطانی'''ا ، م١٩٢١ بش'''كل نھ'''ائي ف'''ي موع'''د اقص'''اه نیس'''ان االراض'''ي االیرانی'''ة

موال وبك'''''ل رض'''''یة المناس'''''بة ل'''''ھ ودعم'''''ت عناص'''''ر االنق'''''الب ب'''''األلالنق'''''الب ووف'''''رت األ

  ٠)١( من أجل نجاح مھمتھمھ مایحتاجون

الدس'''تور ن المجتم'''ع االیران'''ي ال'''ذي ذاق طع'''م الحری'''ة بانتص'''ار أ إل'''ى وم'''ن المفی'''د االش'''ارة   

كان'''''ت ف، من واالس'''''تقرار واالزدھ'''''ار االقتص'''''اديص'''''بح یطال'''''ب ب'''''األأ، م١٩٠٩ف'''''ي تم'''''وز 

كانqqqت علتqqqھ  " تق'''ويوعل'''ى ح'''د تعبی'''ر الباح'''ث مص'''طفى ،اتی'''ة لمث'''ل ھ'''ذا الح'''دث ؤرض'''یة ماأل

فقqqد ،لیqqھ لفعqqل ذلqqك سqqواھم إبحیqqث لqqو لqqم یبqqادر رضqqا خqqان وسqqید ضqqیاء الqqدین ،تامqqة مكتملqqة ال

جنبqqي فqqي خلqqق ھqqذه الحادثqqة الqqدور األ وعلqqى الqqرغم مqqن،كانqqت فكqqرة االنقqqالب تشqqغل الجمیqqع 

رادة رضqqا إطqqار إوفqqق مطلqqب وطنqqي وحادثqqة حتمیqqة تحققqqت فqqي  علqqى الqqدور سqqار اھqqذلكqqن ،

   ٠)٢( "خان الحدیدیة 

م''ن ب''ین ال''ذي ح''اولوا اس''تغالل  أح''د أب''رز الق''ادة العس''كریین ف''ي إص''فھان وك''ان س''االر جن''ك     

حیث انطل'ق م'ن ،م١٩٢١من انقالب شباط  قبل شھر والقیام بانقالب إلسقاط النظاموضاع السیئة األ

رم''ن وع''دد م''ن فرس''ان قبائ''ل البختیاری''ة س ق''وة مس''لحة م''ن األأص''فھان ص''وب طھ''ران عل''ى رإ

كان عازم'اً عل'ى دخ'ول طھ'ران ب'القوة الت'ي و، طھرانغارة والقتل عند اطراف اإلعمال أوشرع ب،

ل'ى االنس'حاب إالحكومی'ة الت'ي اض'طرتھ ال'درك واج'ھ ص'موداً كبی'راً م'ن ق'وات لكنھ ،مرتھ أكانت ب

  ٠)٣( جنوب مدینة قم المقدسة صوب كاشان

ق'ع االختی'ار فو،ى القی'ادة معروف بقوة الشخصیة والقدرة علإیراني عن ضابط  بحثت بریطانیا     

ت مقدمات االنق'الب بالض'غط أوبد،  على رضا خان الضابط في قوات القوزاق المرابطة في قزوین

  عن قیادة  )١( )Astaroski(لعزل القائد الروسي استاروسكي  )مشیر الدولة(رئیس الوزراء على 

  
                                                 

  ٠ ٦٠ص، المصدر السابق ،عبد الرضا ھوشنك مھدوي  (١)

ب$اییز وزمس$تان   ،تھ$ران ،)مجل$ة (،))تاریخ معاص$ر ای$ران  ((،ش١٢٩٩ایران در استانھ كودتاي ، مصطفى تقوي  )(٢
 ٠ ١٥٦ص،١٦-١٥ماره ش،سال جھارم،ش١٣٧٩

جابخان$ھ مرك$ز اس$ناد انق$الب اس$المي       :تھ$ران  (،انقالب اس$المي در ورام$ین   ،محمد علي حاجي بیكي كندري  )(٣
 ٠ ١٤٤ص،) بي تا،

ك$ان معادی$ًا للنظری$ة    ،م ١٩١٤استلم المھمة اوائل س$نة  ،القائد الروسي لقوات القوزاق في قزوین :  استاروسكي )(١
 –م$ر بالص$راع البریط$اني    لكن$ھ م$ن جان$ب اخ$ر عن$دما یتعل$ق األ      ،  ال$ى بقائ$ھ ف$ي منص$بھ     وھ$ذا م$ا أدى  ،الشیوعیة 

االوس$$ط الجدی$$د الش$$رق والدة (س$$الم مابع$$ده س$$الم ،دافی$$د ف$$رومكین٠الروس$$ي عل$$ى ای$$ران ك$$ان وفی$$ًا لمص$$الح ب$$الده
  ٠ ٥٦٥ص ،)٢٠٠١،ریاض الریس للكتب والنشر  :بیروت (،٣ط،ترجمة اسعد كامل الیاس ،) ١٩٢٢ -١٩١٤



                                                 )٥٧(  

م'ر والمماطل'ة مش'یر الدول'ة ح'اول ال'تملص م'ن األ لك'ن،خ'ان  ل'ى رض'اإق واسناد المنصب القوزا

  ٠)١(نھ منحھ لقب سردارأن القائد الروسي كان یحظى بحب الشاه ودعمھ حتى أالسیما و

ل'ى ح'ل ق'وات الق'وزاق بس'بب تكالیفھ'ا الباھض'ة إسعي بریطانی'ا  م١٩١٩وتكشف وثائق اتفاقیة     

المص'الح البریطانی'ة ف'ي ال تتواف'ق وم'ر ال'ذي یجع'ل توجھاتھ'ا األ،س علیھ'ا وسیطرة الض'باط ال'رو

بدال'ھ بض'ابط إنصرت الدولة بع'زل القائ'د الروس'ي واإلیراني مقترح وزیر الخارجیة  لكن، )٢(یرانإ

 ،وأخ'ذت تعم'ل عل'ى تطبی'ق فك'رة نص'رت الدول'ة، الفك'رة البریطانی'ةقد غیر بریطاني عالي الرتبة 

وتجن'ب الص'دام ،نظارعن سیطرة بریطانیا علیھ'ا بعاد األیراني على قیادتھا إلإلكن بتنصیب ضابط 

  ٠)٣(مع روسیا 

ل''ى إل''ى اس''تدراج ق''وات الق''وزاق إ م١٩٢٠ف''ي العش''رین م''ن تش''رین الث''اني س''عت بریطانی''ا     

الس'الح ومحاولة تجریدھم م'ن ،الواقع على بعد تسع كیلو مترات من قزوین ) اقا بابا(معسكرھم في 

 استاروس'كي االم'ر ال'ذي ع'ده،وتم األمر كما خط'ط ل'ھ ،طة القوات البریطانیة المتواجدة ھناك بواس

وت'م تعی'ین رض'ا ، م١٩٢٠ السادس والعشرین من تشرین الث'انيفي  إلى الشاه استقالتھإھانة لھ فقدم 

  ٠)٤(خان بدالً عنھ 

لالس'تخبارات البریطانی'ة من'ذ فقد ك'ان معروف'اً ،لم یكن اختیار رضا خان لھذا المنصب اعتباطاً     

رئیس شبكة االستخبارات البریطانی'ة  ف'ـي  )١() Ardsher( عندما التقى بھ اردشیرجي م١٩١٧العام 

ف'ي  س'یطرة الش'یوعیین عل'ى روس'یاوبعد  ،خان یخدم ھناك  یث كان رضاـرب العاصمة حـق إیران

الحق''ائق ع''ن الض''باط جھ''از االس''تخبارات البریط''اني لتقص''ي  نش''ط م١٩١٧ول ش''ھر تش''رین األ

الء ؤب'رز ھ'أ م'ن وكان رض'ا خ'ان، خوفاً من المد الشیوعي،لى جانبھمإالیرانیین الممكن استمالتھم إ

  وعلى حسب قول ، ھمادى الى سرعة التفاھم بینأ اموھذا ،الضباط الذي عرف عنھ كرھھ للشیوعیة 

  

                                                 
محم$د عل$ي ھم$ایون     ٠ش$بھ بتقلی$ده وس$ام الش$جاعة     أوھو لقب تكریمي للقادة العس$كریین  ، بمعنى القائد  السردار )(١

  ٠ ٢٤٥ص،المصدر السابق ،كاتوزیان 

 ٤نام$ھ م$ؤرخ   ، تلك$راف ل$رد ك$رزن ب$ھ س$ر برس$ي ك$اكس        ، ٨٦١م$تن اص$لي   ، ١٥٥شماره سند ،ب .خ.و.م.ا (٢)
  ٠م ١٩١٩دسامبر 

 ١٥نام$ھ م$ؤرخ   ،تلكراف لرد كرزن بھ سر برسي كاكس ، ٨٦٩متن اصلي  ، ١٦٣شماره سند ،ر نفسھالمصد (٣ )
 ٠ م١٩١٩دسامبر 

  ٠ ١٨ص،المصدر السابق ،  وزارت اطالعات )(٤

ك$ان  ، م١٨٦٥ول$د ع$ام   ، ی$ران التابع$ة لحكوم$ة الھن$د البریطانی$ة      إرئ$یس ش$بكة االس$تخبارات ف$ي     : اردشیرجي  )(١
وح$$اول  م١٩١٩تفاقی$$ة ال ع$$رف عن$$ھ معارض$$تھ ،)اردش$$یرجي ریب$$ورتر( ـ ب$$ حرك$$ة بالدس$$تورالیس$$مى اثن$$اء فت$$رة 

 تمی$$ز بعالق$$ات وطی$$دة م$$ع السیاس$$ین االی$$رانیین وك$$ان ل$$ھ دور كبی$$ر ف$$ي االع$$داد النق$$الب ش$$باط        ، عرقل$$ة تنفی$$ذھا 
 ٠ ١٣٢-١٣١ص ، المصدر السابق ، عبد العالق حمد شاكرأ ٠١٩٢١



                                                 )٥٨ (  

ي حاول الروس كسبھ الى جانبھم ودعم'ھ ب'القوات الح'تالل العاص'مة بحج'ة حمای'ة الش'اه اردشیرج

  ٠)١(لكنھم فشلوا في ذلك 

لتنفی'ذ االنق'الب بس'بب جاھزیتھ'ا  )٢(یران'يف'ي الش'مال اإل الق'واتنس'ب م'ن أفرق'ة الق'وزاق  تعد     

حی''ث ك''ان ع''دد ،یھ''ا یران''ي فتف''وق العنص''ر اإلفض''الً عل''ى ،وامتالكھ''ا المع''دات العس''كریة الالزم''ة

ی''رانیین یبل''غ اكث''ر م''ن م''ا ع''دد الجن''ود اإلأ،م''ن ال''روس  ٥٦یق''ابلھم  ٢٣٧الض''باط االی''رانیین یبل''غ 

  ٠)٣(ضابط صف روسي  ٧٠قل من أمقابل  ٦٠٠٠

،  م١٩١٩بع''د توقی''ع اتفاقی''ة آب  ھ''ذه الق''وة وبع''د تكف''ل الحكوم''ة البریطانی''ة تحم''ل مص''اریفھاو    

ن طریق'ة التوزی'ع الجدی'دة أالسیما و ،جاه المصالح والنفوذ البریطانيبدت مرونة تأتغیرت موقفھا و

ن أبع'د ،الق'وزاق ق'وات ف'راد وض'باط أل'ى إم'وال مباش'رة للرواتب حققت العدالة حیث یتم توزیع األ

ى ـھا عل'ـوزیع'ـن ث'م ی'تم تـي تتس'لمھا وم'ـي الت'ـوزاق ف'ي طھ'ران ھ'ـلق'لق'وات اكانت القی'ادة العام'ة 

نھ'ب  فض'الً عل'ى،ھا ـخر دفع'أى ت'ـیؤدي ال' ذا ماـوھ ،یران المختلفة إالیم ــقأي ـة فرق المتمركزــالف

ج''ل احك''ام الس''یطرة عل''ى ھ''ذه أ نـوم'' ، )٤(ماكنھ''ا المق''ررة أل''ى إم''وال قب''ل وص''ولھا غل''ب ھ''ذه األأ

الیة ـى الش'''ؤون الم'''ـش'''راف عل'''للمتابع'''ة واإل ،)١()Asmais(الق'''وات ت'''م تعی'''ین العقی'''د اس'''مایس 

  ٠)٢( في قزوین قوزاقـلقوات ال ةــداریواإل

  

  
                                                 

ص ،)ش١٣٦٩،مطالع$ات وبزوش$ھاي سیاس$ي    ھمؤسس$ : تھ$ران (،وط س$لطنت بھل$وي  ظھوروسق،عبداهللا شھبازي )(١
٠ ١٥١  

الل$$واء ، فرق$$ة الق$$وزاق تح$$ت القی$$ادة الروس$$یة  : كان$$ت الق$$وات العس$$كریة االیرانی$$ة تت$$الف م$$ن ث$$الث تش$$كیالت    )(٢
وزارة الداخلی$ة  الحكومی$ة الت$ابع ل$   )ال$درك (قوات ألجندرمة ، المركزي في العاصمة طھران الذي یتبع وزارة الدفاع 

  ٠ ١١٥-١١٤ص ،المصدر السابق ،سعید الصباغ  ٠الذي كان تحت قیادة سویدیة 

 ٠ ٥٦٥ص،المصدر السابق،دافید فرومكین  (٣)

اوت  ٢٩نام$ھ م$ؤرخ   ،تلك$راف برس$ي ك$اكس ب$ھ ل$رد ك$رزن       ،٧٤١متن اص$لي  ،  ٣٧شماره سند ، ب .خ.و.م.ا (٤)
 ٠  م١٩١٩

حیث عمل سكرتیرًا للسفارة البریطانی$ة ف$ي   ،یران إیة البارزة التي عملت في من الشخصیات البریطان: اسمایس  (١)
ایران امدن رضا خ$ان ب$ر افن$ادن     ،سیروس غني ٠م ١٩٢١وكان لھ دور كبیر في انقالب ،كل من تبریز وشیراز 

  ٠ ٢٠٣ص،)ش١٣٧٧،نیلوفر  خانھجاب :تھران (،قاجار ونقش انكلیس 

ب$$ي ،انتش$ارات ھفت$ھ   :  تھ$ران (،فرھن$ك جدی$د سیاس$ي    ،محم$ود مھ$رداد   ؛٢٠٠ص،المص$در الس$ابق   ،ایرونس$اید   )(٢
  ٠ ٢٥٩ص،)تا

  

 



                                                )٥٩(  

خ'رین للمس'اھمة ف'ي ھ'ذا آعل'ى اس'تقطاب ض'باط  الطباطبائي من جانب اخ'ر مل ضیاء الدینـع    

 امیراحم'دياحم'د العقی'د و ، )٢(العقید ك'اظم خ'ان س'یاح و )١(مسعود كیھان بالنقیب االنقالب فاتصل 
 ن'ھ ك'ان ف'يأ حم'ديأمی'ر أ ی'ذكر أحم'دف'ي العاص'مة طھ'ران و ال'درك الء كانوا من ضباطؤوھ ، )٣(

ة ـن جھ'ـة العاص'مة م'ـخمسة كیلو مترات عن طھران مكلفاً بحمای'حوالي التي تبعد ب بادآشاه  منطقة

 الی'ام م'نأح'د أوف'ي  ،ى طھ'ران ـ'ـلإ ینوي ال'ـدخول صـي شخأیقاف ـإصالحیات ب یمتلكن وــقزوی

ض'یاء ال'دین و كیھ'ان مس'عود النقی'بجاءت س'یارة وك'ان بھ'ا شخص'ان ھم'ا ،م ١٩٢١كانون الثاني 

ف'ي ظ'رف ت'ى أبرض'ا خ'ان ال'ذي  فتم االتص'ال، وطلبا مقابلة رضا خان بصورة سریة،الطباطبائي 

المش'اركة  وق'ررتمن واالس'تقرار حداث األإمور االنقالب وفائدتھ في أوتباحثا حول  من ساعة أقل

  ٠)١( على الوفاء للبلد وحفظ استقاللھتم القسم خرج ضیاء الدین مصحفاً شریفاً وأثم ،فیھ 

ما أ،كان ضیاء الدین الطباطبائي الرابط بین القوى العسكریة لالنقالب وبین السفارة البریطانیة      

وكانت ،مسعود كیھان وكاظم خان سیاح فكانا مسؤولین عن االتصاالت المدنیة لتنفیذ خطة االنقالب

وض''ح ان أمریك''ي ف''ي طھ''ران ق''د ن المف''وض األأحظی''ان بثق''ة بریطانی''ا حت''ى تھات''ان الشخص''یتان 

  ٠)٢(مسعود كیھان ھو المساعد الشخصي للعقید اسمایس 

  

  

                                                 
 ال$$$وزارةوال$$$ده ھ$$$و عب$$$د المطل$$$ب الملق$$$ب بمستش$$$ار    ، ول$$$د ف$$$ي طھ$$$ران ) : م١٩٦٨-١٨٩٣(مس$$$عود كیھ$$$ان   )(١
ی$$ران وت$$ولى رئاس$$ة الق$$وة العس$$كریة ف$$ي والی$$ة       إل$$ى  إث$$م ع$$اد   ،كم$$ل مس$$عود دراس$$تھ المتوس$$طة ف$$ي فرنس$$ا      أ، 
م نف$$$ي خ$$$ارج إی$$$ران  ١٩٢١وبع$$$د س$$$قوط وزارة ض$$$یاء ال$$$دین الطباطب$$$ائي ف$$$ي آی$$$ار    ،م١٩١٤ف$$$ي ع$$$ام رس ف$$$ا
 ،فاطم$$$ھ مع$$$زي ٠م ١٩٥٢ت$$$ولى وزارة االقتص$$$اد ف$$$ي حكوم$$$ة عل$$$ي منص$$$ور   ،وع$$$اد بع$$$د س$$$قوط رض$$$ا ش$$$اه    ،

ب$$$$اییز وزمس$$$$تان  ،تھ$$$$ران،)مجل$$$$ة(،))ت$$$$اریخ معاص$$$$ر ای$$$$ران ((،نك$$$$اھي ب$$$$ھ زن$$$$دك م$$$$ازور مس$$$$عود كیھ$$$$ان    
 ٠ ٢٠٣- ٢٠١ص ، ١٦-١٥شماره ، جھارمسال ،ش١٣٧٩

ل$$$ى اس$$$طنبول ودرس ف$$$ي المدرس$$$ة العس$$$كریة   إس$$$افر ، م١٨٩٥ ع$$$ام ف$$$ي طھ$$$ران  ول$$$د:ك$$$اظم خ$$$ان س$$$یاح   )(٢
وھ$$$و م$$$ن الق$$$ادة العس$$$كریین الب$$$ارزین ف$$$ي إی$$$ران وص$$$دیق  ،ول$$$ىش$$$ارك ف$$$ي مع$$$ارك الح$$$رب العالمی$$$ة األ،فیھ$$$ا 

احم$$$د ش$$$اكر عب$$$د الع$$$الق     ٠ی$$$ران الالحق$$$ة  إاث ح$$$د أص$$$بح ل$$$ھ دور كبی$$$ر ف$$$ي    أو، لض$$$یاء ال$$$دین الطباطب$$$ائي  
  ٠ ١٦٠ص،المصدر السابق ،

ابوه العقید تقي خان ذو األصول القوقازیة ،ولد أحمد أمیر أحمدي في طھران ) : م١٩٦٦-١٨٩٠(أحمد أحمدي  )(٣
لى قم$ع  وت$و ، بع$د انتص$ار الدس$تور رق$ي رتب$ة      ، تعلم في مدرسة خاصة ألبناء الضباط وأتقن فیھا اللغ$ة الروس$یة   ،

ع$رف بقس$وتھ وش$دتھ ل$ذلك ت$ولى      ، ث$م ت$ولى قی$ادة ق$وات الغ$رب      ، م ١٩١١تمرد ساالر الدول$ة ف$ي كردس$تان ع$ام     
وأصبح وزیر دف$اع ف$ي حكوم$ة عب$د الحس$ین ھزی$ر ف$ي        ، م ١٩٢٦مدیریة األمن بعد تولي رضا الخان حكم ایران 

نمون$ھ امض$اى اعض$اء    ،ل$ي كریمی$ان   ع٠وأصبح عضو مجلس الشیوخ في ال$دورات االرب$ع االول$ى    ، م١٩٤٨عام 
دفت$$ر ،س$$ال جھ$$ارم  ، ١٣٧٣زمس$$تان ، تھ$$ران،)مجل$$ة(،))كنجین$$ھ اس$$ناد ((، )٤(ش١٣٣٢-١٣٢٠ھی$$أت دول$$ت از  

  ٠ ١٠٠-٩٩ص ، ١٦شماره ، جھارم

جلد ، )بي تا ،بزوھش ومطالعات فرھنكي ھمؤسس: تھران (،خاطرات نخستین سبھید ایران ،حمدي أمیر أحمد أ (١)
 ٠ ١٧٠ص،اول 

 ٠ ٢٠٧ص،المصدر السابق ،سیروس غني  )(٢



                                                )٦٠(  

ودت ضیاء الدین الطباطبائي ن فكرة االنقالب قد راأن كاظم سیاح قد ذكر ألى إالشارة إمن المفید   

ح'د أحی'ث ك'ان ك'اظم س'یاح  م١٩٢٠ف'ي ش'باط م'ن ع'ام  ذربیج'انآلى إفي وقت سفرتھ الدبلوماسیة 

لغی''ر بھ''م  م''ن المس''لحین ش''خص خمس''مائة تح''ت أمرت''ھلوك''ان أن''ھ  الطباطب''ائي إذ أخب''رهمرافقی''ھ 

  ٠)١(األوضاع في إیران

ف'ي الث'امن م'ن  ئجر،واختبار جاھزیتھم  عداد قوات القوزاق للتحرك صوب طھرانإجل أمن      

عل'ى  نغل'ب االف'راد ال'ذین س'وف یزحف'وأاستعراض ومناورة عس'كریة ش'ارك فیھ'ا  م١٩٢١شباط 

  ٠)٢(طھران

متخ''''وفین م''''ن طم''''وح رض''''ا خ''''ان ل''''ذلك اجتم''''ع  ك''''انوا ن عل''''ى مایب''''دویلك''''ن البریط''''انی    

 ش''باط لث''اني عش''ر م''نای''وم ) كران''د اوتی''ل(Grand hotel)( ایرونس''اید ب''ھ ف''ي ق''زوین بفن''دق

نھ''م س''وف أو، ی''اه م''ن الغ''رور واالعت''داد بقوت''ھ بع''د س''یطرتھ عل''ى العاص''مة إمح''ذراً  م١٩٢١

الت'''ي ووتعھ'''د رض'''ا خ'''ان بع'''دم اس'''تعمال االس'''لحة الت'''ي ب'''ین یدی'''ھ ، یطلق'''ون یدی'''ھ ف'''ي العم'''ل 

  ٠)٣("لطعنھم بھا غدراً وراء ظھورھم " زودھا بھا البریطانیین 

 ورض''ا خ''ان لقی''ادة الج''یش،لي ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي رئاس''ة ال''وزراة واتف''ق الطرف''ان بت''و     

 إذ، مش''كلة ف''ي طھ''ران  أی''ةكاف''ة للحیلول''ة دون ظھ''ور  ن''ھ اتخ''ذت االج''راءاتأوطمأن''ھ ایرونس''اید ب

ج'زاء الش'مالیة االیرانی'ة ع'دا طری'ق ھم'دان ال'ذي سیطرت القوات البریطانیة على مناف'ذ وط'رق األ

المتعاونین م'ع  الدرككذلك قام ضباط ،  )١(لى طھران إالب وھي متجھة سوف تسیر فیھ قوات االنق

  ٠)٢(من المدفعیة المرابطة في طھران حتى تفقد فاعلیتھا في القصف البرإاالنقالبیین بنزع 

م ظل''ت إی''ران م''ن دون ١٩٢١بع''د اس''تقالة مش''یر الدول''ة ف''ي الخ''امس عش''ر م''ن ك''انون الث''اني      

بب عزوف أغلب السیاسیین الكبارعن التصدي لھذه المسؤولیة ف'ي رئیس وزراء ألكثر من شھر بس

وأن رف'ع بریطانی'ا ی'دھا ف'ي مس'ألة اختی'ار رئ'یس وزراء جدی'د ق'د ، ظل ھذه األوضاع المض'طربة 

وق'ع اختی'اره عل'ى س'بھداراعظم ، أربك الشاه ووضعھ في حیرة من امره وبعد تداول أس'ماء عدی'دة 

  ٠)٣( م١٩٢١من شباط الذي شكل الوزارة في السادس عشر 

                                                 
 س$ال شش$م  ،ش١٣٥٩آذر واس$فند  ،تھ$ران ،)مجلة(، ))اینده((،تقریرات سید ضیاء الدین ، محمد علي جمال زاده  )(١
 ٠ ٧١٠-٧٠٩ص،  ١٢-٩شماره ،

  ٠ ٢١٩ص،المصدر السابق ،حسین مكي )(٢

 ٠ ١٦١ص،المصدر السابق ، حمد شاكر عبد العالق أ :نقًال عن  )(٣

 ٠ ١٠٠ص،المصدر السابق ، سعید الصباغ  (١)

 ٠ ٢٠٥ص، المصدر السابق ،حسین مكي )(٢

  ٠ ١٣٩-١٣٤ص ، المصدر السابق، ایرونساید  ؛١٢٥-١٢٤ص ،  ٠٠٠دراسات في تاریخ، كمال مظھر (٣)



                                                 )٦١ (  

ج'ل تھیئ'ة الن'اس أت بریطانی'ا ترب'ك عم'ل الحكوم'ة م'ن أب'دبع'د أن  ، في مھمتھ أعظم فشل سبھدار

وف''ي مقدم''ة ، ال ب''ھ إوض''اع ص''الح األن''ھ الب''دیل إلأن یش''عر الن''اس أری''د من''ھ أللح''دث المقب''ل ال''ذي 

مستش''اریھا مغ''ادرة و،ی''ران إبریطانی''ا ھ''و قطعھ''ا المس''اعدات المالی''ة ع''ن  اقام''ت بھ'' الت''ي اإلعم''ال

توقف عن تحوی'ل  ) الملكي( ن البنك الشاھنشانيأ فضالً على،  المتواجدین على األراضي اإلیرانیة

 ال'ذي یعان'ـي اإلیران'ي رب'ك االقتص'ادأمم'ا ،  كثی'راً  یرانی'ةیرانیة فھبطت قیمة العمل'ة اإلالعمالت اإل

اً اء ال'دین الطباطب'ائي قائ'دـی'ـبح ضـن یص'أل نفوذھ'ا ـواستطاعت بریطانیا بفض' ، اصالً من أزمات

حكم'ت بریطانی'ا قبض'تھا عل'ى الق'وى أوھك'ذا ،  قبیل االنقالب بخمسة أی'ام طھران الدرك في لقوات

  ٠)١(یران ولم یبق غیر تحدید ساعة الصفرإمنیة في األ

، لش'بھاتاثارة إدون  من لى طھرانإیت ھي كیفیة قدوم ھذه القوات لكن المشكلة الوحیدة التي بق    

ن جماعة من السیاسیین قد اتفقوا مع ضباط الدرك في العاصمة عل'ى القی'ام أقناع الشاه بإففكروا في 

ً ن یس'تقدم بعض'أوم'ن الخی'ر ل'ھ ، ب'انقالب  ذا إمرت''ھ إق'زوین لیكون'وا تح'ت  ف'يم''ن ق'وات الق'وزاق  ا

لك'ن ، خمسمائة عنصر علىن الیزیدوا أد وافقھم الشاه على مطلبھم مشترطاً وق، مور ماتطورت األ

، وثمانی'ة عش'ر م'دفع رش'اش ،لفي وخمسمائة عنصر مع ثمانی'ة م'دافع ثقیل'ة أرضا خان قد تحرك ب

  ٠)٢(وعسكروا بالمقربة من طھران 

عل'م الش'اه ، القریب'ة م'ن العاص'مة )ینك'ى ام'ام(منطق'ة  م'نبعد تحرك القوات ووصولھا ب'القرب     

ج'ل أفحاول االتص'ال بقائ'د الق'وات م'ن ،وعدم صحة انقالب ضباط الدرك ضده ،بخطط االنقالبیین 

ن القائ'د غی'ر موج'ود ألشاه ا كان یجیبكل شخص یرد على الھاتف  لكن،لى قزوین إارجاع القوات 

  ٠)١( ي جواب صحیحأولم یعط ،

ض'یاء ال'دین (جتمع قادة االنق'الب الخمس'ة بعد وصول القوات وتمركزھم بالقرب من العاصمة ا    

ش'باط  الث'امن عش'رمنف'ي ) حم'ديأمیرأ،ك'اظم خ'ان س'یاح ،مسعود كیھ'ان ،رضا خان ،الطباطبائي

قس''موا عل''ى خدم''ة أو، لوض''ع اللمس''ات االخی''رة الح''تالل المراك''ز المھم''ة ف''ي العاص''مة  م١٩٢١

ي خطب'ة حماس'یة القاھ'ا ب'ین كی'د رض'ا خ'ان ف'أم'ع ت،الشعب والبل'د والوق'وف بوج'ھ الم'د الش'یوعي 

  ٠)٢(" نقاذ البالد من الفوضى إ "ن ھدف ھذه الحملة ھوأجنوده ب

       

                                                 
 ٠ ١٧٢ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ، جالل الدین مدني  )(١

 ٠ ٣٢٦ص، المصدر السابق، حسن االمین ؛ المصدر نفسھ  (٢)

 ٠ ٢٠٧ص ،المصدر السابق ،حسین مكي )(١

  ٠ ١٣٠ص، ٠٠٠دراسات في تاریخ،كمال مظھر احمد : نقًال عن  (٢)



                                               )٦٢(  

رسلت وفداً لمفاوضة رض'ا خ'ان أیقاف ھذا الزحف بعد علمھا بھدفھم الحقیقي وإحاولت الحكومة   
عدل ـاللق'اء وی' ن رضا خان ق'د یت'أُثر م'ن أاء الدین انتابھ الفزع من ضی لكن، للعدول عن مسعاه  )١(

العش'رین م'ن  ومــ'ـن مس'اء یـ'ـتى التاس'عة مـیر اللق'اء ح'ـخ'أت الطباطب'ائيل'ذلك ح'اول  ،ن الخطة ـع

وتم اللق'اء قبی'ل نص'ف س'اعة م'ن الموع'د المق'رر ،موعد زحف القوات على طھران  م١٩٢١شباط 

 كل'ھ ھ'ذالكن ، جل البالد أمدى اعتزازه بقوات القوزاق التي ضحت من  وقد تكلم مندوب الشاه عن،

یقاف''ھ بس''بب إو حت''ى أیمك''ن الع''دول عن''ھ  ج''اء ف''ي وق''ت وص''ل فی''ھ االنق''الب مراحل''ھ النھائی''ة وال

 الح'ادي والعش'رین م'نالتحضیرات المحكمة التي اتخذھا االنقالبیون الذین دخلوا العاصمة ف'ي ی'وم 

الش''رطة ووض''عوا الحراس''ة عل''ى الس''فارات والقنص''لیات  مق''راتل''ى ع وس''یطروا، م١٩٢١ش''باط 

س'فرت ع'ن بع'ض القتل'ى م'ن أووقعت بعض المص'ادمات ب'ین الش'رطة وق'وات الق'وزاق ، جنبیة األ

 سـما رئیأ،سیطروا على دوائر البرق والبرید  إذمر لصالح االنقالبیین بعد ذلك استتب األ، الجانبین

  ٠)٢(لیھ إالسفارة البریطانیة التي ضمنت لھ السالمة وعدم التعرض الى  أفلج سبھدار اعظم الوزراء

خ'رى أسقاط وزارة وتش'كیل إیران مرحلة جدیدة من تاریخھا لم یقف عند إبنجاح االنقالب تدخل    

فكان االنقالب بدایة النھای'ة للس'قوط الفعل'ي لألس'رة یران إسرة القاجاریة في لى سقوط األإبل تعداھا 

  ٠سنة١٢٥ان أكثر من التي حكمت إیر

  

                                                 
والكولونی$ل ھی$ك ممث$ل ال$وزیر     ،ومعین الملك ممثل البالط ،دیب السلطنة ممثًال لرئیس الوزراء ألف الوفد من أت )(١

اس$عد محم$د   ،جھ$اد ص$الح العم$ر    ؛١٧٣ص ،٠٠٠معاصر تاریخ سیاسي ، جالل الدین مدني ٠البریطاني المفوض 
مرك$$$ز الدراس$$$ات االیرانی$$$ة  : جامع$$$ة البص$$$رة  ( ،١٩٤١-١٩٢٥ای$$$ران ف$$$ي عھ$$$د رض$$$ا ش$$$اه بھل$$$وي    ، زی$$$دان 

  ٠ ١٦ص،)١٩٩٠،

جل$د  ، ) ب$ي ت$ا   ،كتابخان$ھ مل$ي   : تھ$ران  ( ، كا ھنامھ ى بنجاه س$ال شاھنش$اھي بھل$وي     ،انتشارات كتابخانھ ملي (٢)
  ٠  ٣٢٣-٣٢٢ص ، المصدر السابق ، حسن االمین  ؛١٠ص ،اول 

  
  
  
  
   

 



)٦٣(   

  إجراءات حكومة الطباطبائي لمعالجة األوضاع األمنیة : المبحث الثاني  

  وإصالح الوزارات اإلیرانیة                                 

القائ'د  ص'در رض'ا خ'انأم'ور ف'ي العاص'مة بعد الس'یطرة التام'ة لق'وات االنق'الب عل'ى زم'ام األ     

یاه إحكام العرفیة مبتدئاً علن فیھ األأ م١٩٢١شباط  الثاني والعشرین منبیاناً في  العسكري لالنقالب

وتعن'ي ،كشف البیان عن مركز القوة في النظام السیاس'ي  ف'ي المس'تقبل القری'ب ،)حكم أ ناأ( بعبارة 

 تضمن البیان تسع مواد، )١(حكم عن وجوب السكوت والطاعة التامة لجمیع فئات الشعب أنا أعبارة 

  : )٢(كاالتي

  ٠وامر العسكریةھالي طھران الھدوء وطاعة األأالتزام جمیع  وجوب -١

     ٠وحتى السادسة صباحاً  حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً  أعالن -٢

ذن أبموج''ب أم''ر و تص''در اإل ل جمی''ع الص''حف والمطبوع''ات لح''ین تش''كیل الحكوم''ة والی''تعط -٣

   ٠)٣(یصدران فیما بعد

  ٠من والنظامصر الشرطة والجیش باعتقال كل من یخل باألعنا قیام -٤

  ٠ماكن العامةشخاص في األأكثر من ثالثة أویمنع اجتماع ،منع التجمعات الكبرى  -٥

  ٠جمیع محال بیع الخمور ودور السینماأغالق  -٦

  ٠التموینتعطیل جمیع الدوائر الحكومیة عدا مدیریة  -٧

  ٠لى المحكمة العسكریةإوامر ھذه األ تقدیم كل من یخالف -٨

  ٠)٤(تعیین كاظم خان سیاح حاكماً عسكریاً على طھران  -٩

حد ضباط الق'وزاق لمقابل'ة الش'اه ف'ي قص'ره ف'ي أذھب م ١٩٢١الثالث والعشرین من شباط في       

جاب'ھ أ، ل'ى طھ'ران ؟ إلھ لم'اذا جئ'تم أوعن'دما دخ'ل عل'ى الش'اه س'، )المزرع'ة المبارك'ة()ب'ادآ حفر(

ن'ھ أجاب'ھ أف، ث'م استفس'ر ع'ـن رض'ا خ'ان وم'ن یك'ون ؟،كزی'ة وحمای'ة الع'رش ركوم'ة الملتقویة الح

  فرد ،وھكذا یقال؟ أ شیوعیینصبحتم أھل ،ال استفزازي ؤلھ سـأثم سـ، شخص یحـب الشاه والوطن 

                                                 
كنجین$ھ  ((، اداره راھنماي نام$ھ نك$اري ب$ا نظ$ارت برسانس$ور مطبوع$ات در عص$ر رض$ا ش$اه          ،علي كریمیان  )(١

  ٠ ٦٢ص، ٥٥شماره ،دفتر سوم،ش١٣٨٣باییز ،تھران،)مجلة(،))اسناد

  ٠ ٦٣ص،المصدر نفسھ  )(٢

انتش$$$ارات مرك$$$ز مطالع$$$ات   : تھ$$$ران (،بوع$$$ات ای$$$ران عص$$$ر قاج$$$ار    راھنم$$$اي مط ،س$$$ید فری$$$د قاس$$$مي    )٨٠(
  ٠ ٤٠ص،) ش١٣٧٢،وتحقیقات رسان ھا 

  

  ٠ ١٧٣ص ،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر،جالل الدین مدني  (٤)



                                                  )٦٤(  

تس'لم بع'د ذل'ك ،جل استقالل ال'بالد أجلھ ومن أنا من نفسإننا نحب الشاه والوطن ونضحي بإعلیھ كال 

  : )١(الشاه مطالب االنقالبیین وھي

رئ''یس عظ''م وتعی''ین الس''ید ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي أاس''تقالة ال''وزارة الحالی''ة برئاس''ة س''بھدار  -١

  ٠راءالرعد رئیساً للوز صحیفة تحریر

  ٠ عاماً لقوات القوزاقتعیین رضا خان قائداً  -٢

وض'اع خوف'ھ م'ن األ الشاه في اللقاء بدىوأالسفیر البریطاني نورمن ب الشاه التقىلیوم نفسھ افي      

ن خروجھ أل،یران إالسفیر نصحھ بالبقاء في  لكن،صالحھا إوربا لحین ألى إالحالیة ورغبتھ بالسفر 

وق''د رض''خ الش''اه عل''ى مض''ض لمطال''ب االنقالبی''ین  ،)٢(طاح''ة بعرش''ھ ل''ى اإلإی''ران ق''د ی''ؤدي إم'ن 

 ف'يك'د أال'ذي ل'ھ بعد نص'یحة الس'فیر البریط'اني ن'ورمن ، سیما في تعیین ضیاء الدین الطباطبائي ال

منی''ة ف''ي تھم بس''بب والء االجھ''زة األمض''رورة تلبی''ة مطال''ب االنقالبی''ین وع''دم مق''اوعل''ى لقائ''ھ 

  ٠)٣(العاصمة  لھم 

 إذ،ی'ران ف'ي إ الس'ائدطبق'ي قد جاء بسبب النظام ال الطباطبائين امتعاض الشاه من تعیین أیبدو       

كان حكراً عل'ى  الذي المھمن یتصدر لھذا المنصب أیجوز  كان ضیاء الدین یعد من عامة الناس وال

  ٠طیلة العقود السابقة ؤھمبناأشراف واألطبقة 

 االطاح'ة بھ'إوع'دم ،سرة القاجاریة في الحك'م بقاء على األتكشف الوثائق رغبة بریطانیا في اإل      

مر الذي األ،یمكن السیطرة علیھا  لى مشاكل خطیرة الإن التغییر قد یؤدي أل،حوال من األي حال أب

  ٠)٤(تي بالضرر على المصالح البریطانیة الراسخة في ھذه الدولة منذ قرونأقد ی

انھمك ضیاء الدین ، م١٩٢١شباط  الرابع والعشرین منبعد تسلمھ لكتاب التكلیف الوزاري في       

نس''ب لش''غل الحقائ''ب خرة م''ن اللی''ل بالتش''اور والتباح''ث ح''ول األأحت''ى س''اعات مت''الطباطب''ائي و

  التي  الى الشاه احمد قاجار لى القصر الملكي وقدم تشكیلتھإالوزاریة وفي صباح الیوم التالي ذھب 

  

                                                 
لكن الش$اه رف$ض ذل$ك ألن فی$ھ اس$تخفاف       ،) دكتاتور إیران(كان ضیاء الدین قد اقترح على الشاه أن یمنحھ لقب  )(١

فاقترح الشاه أحد األلقاب االرستقراطیة التي كانت شائعة ف$ي إی$ران آن$ذاك م$ن     ،ى مكانة السلطنة بالعرش واساءة إل
حس$ن  ٠لكن ضیاء ال$دین رف$ض واكتف$ى برئاس$ة ال$وزارة      ،الخ ٠٠٠معزز الملك ،مشیر الدولة ،قوام السلطنة ،قبیل 

 ٠  ٣٤٣ص ،المصدر السابق،االمین 

باییز ،تھران،)مجلة(،))تاریخ معاصر ایران ((، ھاي حكومت احمد شاه اسنادي از والیسیس سال،جالل فرھمند  (٢)
 ٠ ٢١٠ص،٣٥شماره ،سال نھم،ش١٣٨٤

 ٠ ٢٣٢ص،المصدر السابق،حسین مكي ؛ ٢٦٠ص ،المصدر السابق ،محمود مھرداد  (٣)

 م١٩١٩اوت  ١٨نام$ھ م$ؤرخ   ، لرد كرزن بھ مس$تر لیندس$ي   ، ٧٢٧متن اصلي ،  ٢٣شماره سند ، ب.خ.و.م.ا )(٤
٠  



                                                  )٦٥(  

ی'''ام الس'''بت والثالث'''اء أ الوزاری''ة ن تعق'''د االجتماع'''اتأوتق'''رر ،  )١(اح''تفظ فیھ'''ا ب'''وزارة الداخلی''ة 

   ٠)٢(في العاشرة صباحاً ن یكون وقت االجتماعات أو، سبوع أوالخمیس من كل 

ثqر الغفلqة وانعqدام إ " صدر الشاه بیاناً كتبھ ضیاء ال'دین بخ'ط ی'ده ج'اء فی'ھألتبریر ھذا التعیین       

لى الفوضى واالضطرابات إدى أالذي ، زراة سابقاً والمسؤولیة للمتصدین لرئاسة الو یةروح الكفا

قررنا تعیین شخص معروف بدقتھ وصرامتھ بما یضمن السعادة لھذا البلد ویضqع حqداً ،المستمرة 

لqى الكفqاءة واالسqتعداد الqذي یتحلqى بqھ جنqاب المیqرزا ضqیاء إوعلیqھ واسqتناداً ،زماتھ المتتالیqة أل

  ٠)٣( "بھذه المھمة  للوزارة وفوضناه صالحیات تامة للقیام فقد اخترناه رئیساً ،الدین الطباطبائي 

ن یرس''ل جمی''ع ال''وزراء بطاق''ات أ الحكوم''ة تش''كیلوبع''د  ،ف''ي ال''وزارات الس''ابقة ج''رت الع''ادة     

نھ ل'یس أى أضیاء الدین الطباطبائي رلكن ،جنبیة في طھران لى جمیع السفارات األإنھم أتعریف بش

واكتف'ى بارس'ال بطاق'ة تعری'ف ،االس'تمرار عل'ى ھ'ذا ال'نھج  اھنال'رمن مص'لحة الدول'ة ف'ي الوق'ت 

وزیر الخارجیة بتوضیح  الطباطبائي كلف،مر انطباعاً سیئاً یترك األ ولكي ال،بوزیر الخارجیة فقط 

  ٠)٤(لى جمیع السفراء إمر ھذا األ

، حكومتھم أول بیان لھ لشرح برنامج ١٩٢١السادس والعشرین من شباط في وجھ ضیاء الدین       

البنای''ات الحكومی''ة والمح''ال ث''ارة المش''اعر الوطنی''ة وعل''ق عل''ى ج''دران س''لوب حماس''ي إلأاتس''م بو

  : )٥(التجاریة لیتمكن الجمیع من االطالع علیھ وجاء في بعض فقراتھ 

  .             حصلنا علیھ بدمائنا  الذي الدستوربعد خمس عشرة سنة على : یھا المواطنون أ " 

  .نواع المحن والمصائب أسنة من تحمل بعد خمس عشرة 

  

                                                 
، ) وزیر الخارجیة(محمود خان مدیر الملك ، ) وزیر المالیة(میرزا عیسى خان : ضمت الوزارة كذلك كل من  )(١

وزیر المعارف واالوقاف (، رضا قلي خان نیر الملك  ، )وزیر الدفاع (مسعود خان ، ) وزیرالتجارة(موقر الدولة 
منص$$ور ، )وزی$$ر البری$$د والب$$رق (مش$$یرالمعظم ، )   وزی$$ر الص$$حة واألم$$ور الخیری$$ة  (م$$ؤدب الدول$$ة  ، )  الغائب$$ة

س$ھ  ، جلس$ھ اول  ،صور تجلسات كابینھ سید ضیاء ال$دین طباطب$ائي   ، ا .م.ت.م.م.ا ٠)وكیل وزارة العدل (السلطنة 
  ٠ش ١٢٩٩شنبھ یازدھم برج حوت ئیل 

  ٠المصدر نفسھ  )(٢

  ٠ ٣٠ص ، ) بي تا،بیر امیر ك: تھران ( ،از سید ضیاء الدین تا بازركان ،ناصر نجمن  (٣)

  ٠ ٢٠٤ص،المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي  )(٤

جابخان$ھ مرك$ز اس$ناد    : تھ$ران  (، مب$اني ای$دئولوزیك حكوم$ت در دوران بھل$وي    ، محمد حس$ن آص$ف  : نقًال عن (٥) 
  ٠ ٢٠٤ص، )ش١٣٨٢،انقالب اسالمي

  

 



                                                  )٦٦ (  

ي مqن أبحیث لqم یكqن باسqتطاعة ،بعد خمس عشرة سنة من نزاعات داخلیة وخارجیة على وطننا 

داء وظqائفھم التqي أوحتqى النqواب لqم یقومqوا بq،مqور خqذ بزمqام األالساسة النھqوض بمسqؤولیة األ

  ٠ونتسأل من المسؤول عن كل ھذه االوضاع البائسة ؟، انتخبوا من اجلھا 

والحریqة وسqیادة القqانون  الدسqتوربوعqود ،الوعود المعسqولة بqمqة انھم اولئك الذین خدعوا األ   

لqم تكqن ،في حین لم تكن سوى شعارات لم تفضqي سqوى الqى الفوضqى والھqرج والمqرج ،والعدالة 

مqور وتمqتص دمائنqا خqذ بزمqام األأفت، او النزاھqة  یqةلqى الكفاإالنظqر سوى حفنة ترث الحكqم دون 

وباعqت الqوطن حتqى بqات مqن ،فسدت ھذه النخبة الحیqاة السیاسqیة واالجتماعیqة أوقد ،كالبرغوث 

وان ن األآوقqد ، وكان البد من وضع حد لھذه الفوضى المزریة ،وضاع المستحیل استمرار ھذه األ

  ٠ " لنھایتھا

ءة أولی''ة لبی''ان ض''یاء ال''دین یتض''ح أن الطباطب''ائي یحم''ل رؤوس''اء الحكوم''ات الس''ابقة ف''ي ق''را     

وح'الوا دون ، ویصفھم بأنھم خدعوا األمة ، والوزراء مسؤولیة تدھور البالد في نواحي الحیاة كافة 

والس'لطة ، كان یصدر منھم مج'رد وع'ود  وكل ما، إعطاء البرلمان دوره في قیادة الدولة والمجتمع 

  ٠لذلك رأى ضیاء الدین أن من واجبھ وضع نھایة لكل ذلك، لة لجمع المال وسی

ص'''الح إب وع'''د رئ'''یس ال'''وزراء،نص'''اف م'''ن واالس'''تقرار وتحقی'''ق العدال'''ة واإلش'''اعة األإل     

حف''''ظ حق''''وق الم''''واطنیین  رة ع''''دل حقیقی''''ة تأخ''''ذ عل''''ى عاتقھ''''ااوزس''''یس أالنظ''''ام القض''''ائي وت

ودع'''ا البی'''ان ،ف'''راد مھم'''ا بل'''غ مق'''امھم ومك'''انتھم وع'''دم الس'''ماح بالتج'''اوز علیھ'''ا م'''ن بع'''ض األ

نش'''''اء جی'''''ل جدی'''''د م'''''تعلم ومحص'''''ن ب'''''العلوم الحدیث'''''ة لالرتق'''''اء بالمس'''''توى الثق'''''افي إل'''''ى إ

س'''س أش'''اعة التعل'''یم وبن'''اء الم'''دارس عل'''ى إلتحقی'''ق ذل'''ك وع'''د البی'''ان بو،واالقتص'''ادي للبل'''د 

  ٠)١(على طبقة دون اخرى وعدم اقتصاره،حدیثة 

 إذ،ظروف قاس'یة  في لى الطبقات الفقیرة والسیما العمال والفالحین الذین یعیشونإالتفت البیان      

، راضي التي تمتلكھا الدول'ة عل'ى الفالح'ین توزیع األ بوساطة،وضاعھم أصالح إلى ضرورة إدعا 

ل'ى ض'رورة النظ'ر ف'ي إخرى فقد دعا البی'ان راضي األما األأ،رباح بین الدولة والفالح ومقاسمة األ

ص'دار ق'وانین ت'نظم عملھ'م وتحقی'ق إح'والھم ع'ن طری'ق أبین الفالح'ین والم'الكین وتحس'ین  العالقة

  ٠)٢( نصاف لكال الطرفیناإل

  

  

                                                 
  ٠ ٩٥شماره ،سال جھدھم،م١٩٢١مارس ٢٥،تھران،) روزنامھ(، ))جھره نما(( (١)

 ٠المصدر نفسھ  )(٢



                                                  )٦٧(  

حوال التجارة والص'ناعة وض'رورة النھ'وض بھم'ا أصالح إكد البیان على أخرى في المجاالت األ  

نش'اء مص'رف یق'دم الق'روض بإ الطباطب'ائيوع'د  إذ،تقدم للبلد والمواطن على حد س'واء بما یحقق ال

صاف ـن'قق اإلـ'ـتي ل'م تحـمعالجة الخل'ل ف'ي التنظیم'ات الض'ریبیة ال'و،المیسرة للتجار والصناعیین 

ص'حاب ال'دخول أركز التنظیم'ات الجدی'دة عل'ى ـ'ـن توأ ، ووقع عبؤھا على كاھل الدخول المح'دودة

دعا البیان ، خرى یرانیة األولتنظیم شؤون العاصمة والمدن اإل،راضي وغیرھم ن مالك األالعالیة م

لى مراحل متقدمة في ھذا المجال وبما إالتي وصلت  االوربیةسیس البلدیات على غرار الدول أت إلى

   ٠)١(یظھر المدن بالصورة الجمیلة والزاھیة 

وم'''ا س'''یحدثھ م'''ن  م١٩٢١توق'''ع ف'''ي نیس'''انالروس'''ي الم -االنس'''حاب البریط'''انيفیم'''ا یخ'''ص      

حت'''ى ،ولوی'''ة لبن'''اء الج'''یش ورف'''ع قدرات'''ھ المادی'''ة والمعنوی'''ة عط'''اء األإل'''ى إدع'''ا البی'''ان ، ف'''راغ

الق'''وات  عل'''ى دورالبی'''ان  وأثن'''ى ،یس'''تطیع حمای'''ة  اس'''تقالل البل'''د ودف'''ع االعت'''داءات الخارجی'''ة 

كث'''ر م'''ن أل والت'''ي أمت'''دت ووص'''ف العالق'''ة بینھم'''ا بالتاریخی'''ة،البریطانی'''ة ف'''ي حمای'''ة ای'''ران 

  ٠)٢( ثالثمائة سنة

واصر الصداقة م'ع ال'دول كاف'ة أكد البیان على ضرورة تمتین أ، السیاسة الخارجیة  على صعید     

 دع'ا الطباطب'ائي إل'ىس'اس وعل'ى ھ'ذا األ، دول الع'المن یع'یش بمع'زل ع'ن أي بل'د یمكن أل نھ الأل،

ً س النظر في االمتیازات التي منحت لبعض الدول عزم الحكومة على التخلص م'ن  تأكیده علىو، ابقا

البی'ان  وأشار، لسداد فوائده  رھینة القروض الخارجیة التي ھددت استقالل البالد ووضعت اقتصاده

وب'ین ثارت جدالً داخلیاً ودولیاً أالتي  م١٩١٩لعام  یرانیةاإل - لغاء االتفاقیة البریطانیةإضرورة إلى 

وأن القی'ام باص'إلحات ش'املة ، ي دعت البرام تلك االتفاقیة لم تعد قائم'ة ن الظروف التأ الطباطبائي

ع'ن تل'ك  س'یجعل أی'ران ف'ي غن'ىفضالً على بناء القوات المسلحة بصورة ص'حیحة ،في الوزارات 

  ٠)٣( ھااالتفاقیات المفروضة علی

((  نأ علىداً ك'ؤم الطباطب'ائي ماج'اء عل'ى لس'ان رئ'یس ال'وزراء فیھ یدأصدر رضا خان بیاناً أ      

ن أمبین'اً ،لیكون ف'ي خدم'ة ال'وطن والش'اه ،في طھران  للتواجدقد منحتھ الفرصة  )) رادة الربانیةاإل

یران'ي الشعب اإلتخدم حكومة ،قامة حكومة مركزیة مقتدرة حقیقیة ھو إل سبب الزحف على طھران

ن االحت'رام للق'وات وھ'ي الحكوم'ة الت'ي تك'،م'ة ولیست حكومة تكتفي بالتفرج على بؤس وشقاء األ،

  تستأثر  وھي الحكومة التي ال،المسلحة وتراھا شوكة البلد وسبب سعادتھ والمؤسسة الوحیدة النقاذه 

                                                 
 ٠ ٢٥٢ص ،المصدر السابق ،حسین مكي )(١

 ٠ ١٨١-١٨٠ص، المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي  (٢)

المص$در الس$ابق   ،حس$ین مك$ي   ؛ ٩٥ شماره،سال جھدھم،م١٩٢١مارس ٢٥،تھران ،) روزنامھ(،))جھرة نما (((٣) 
 ٠ ٢٥٠ص،
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ت'دع  وھ'ي الحكوم'ة الت'ي ال،الدول'ة وس'یلة الش'باع الش'ھوات  خزین'ةبالمنافع الشخصیة وتجعل م'ن 

  ٠)١( في كل المدن اإلیرانیةعراض مواطنیھا في أوتصون ،للظلم واالضطھاد  مجاالً 

ف'ي  ل'ى الس'فیر الیریط'اني إیام من االنق'الب برس'الة س'ریة أقد بعث وبعد ثالثة  الطباطبائيوكان    

  : )٢(ھم ماتضمنتھ الرسالةأیتبعھا وسوف وضح فیھا السیاسة التي طھران نورمن كامرون 

ن ت'''''دار م'''''ن قب'''''ل أن یك'''''ون ع'''''دد ال'''''وزارات مح'''''دود وأل'''''ى إس'''''تطاع الم ق'''''در سیس'''''عى -١

  ٠ ]أغلبھم من البریطانیین[ المستشارین 

دون ذلك سوف یتعذر على حكومتھ من نھ أل، م١٩١٩لعام  یرانیةاإل –لغاء االتفاقیة البریطانیة إ -٢

یران إن أن یوضح ر بیااصدإن ذلك سیتزامن مع أ على كد ضیاء الدین الطباطبائيأو،القیام بمھامھا 

إذ  ،عمالھ'ا القادم'ة أ بوس'اطةحسن نیتھ'ا  الحكومةوستثبت ،اللغاء إالتكن العداء لبریطانیا بفعل ھذا 

لك'ن ،  )ال'دفاع والمالی'ة  (البریطانیین ف'ي ال'وزارات الحساس'ة  یناستخدام الضباط والمستشار سیتم

  ٠یرانيي العام اإلأثارة الرإدون  من ھذا االستخدام سوف یتم

ن ال'وزارة إیق'ال  وحت'ى ال ھ'الكس'ب ود،مریك'ا أفرنس'ا ومثل دعوة المستشارین من باقي الدول  -٣

ھمی'ة كالزراع'ة أقل أفي وزارات  یتم استخدامھمن أعلى ، استخدمت المستشاریین البریطانیین فقط 

  ٠ وغیرھا

بنص'ائحھ وتوجیھات'ھ  دهب'الذا التزم'ت إانھ  على أكد ضیاء الدین الطباطبائي للسفیر البریطاني       

نھ'ا س'وف تجن'ي امتی'ازات االتفاقی'ة ولك'ن م'ن وراء أو،لى ضمان مص'الحھا إن ذلك سوف یؤدي إف

  ٠)٣(ثارة إ أیةدون من الكوالیس وبھدوء و

حك''ام س''یطرتھ عل''ى الش''ؤون الداخلی''ة للعاص''مة وبقی''ة الم''دن إلك''ي یس''تطیع رئ''یس ال''وزراء       

منوش'ھر خ'ان حاكم'اً  حی'ث ت'م تعی'ین العقی'د ،ا المناص'ب المھم'ة تم تعیین المق'ربین لیتول'و،خرىاأل

م'ا من'اطق س'منان ودامغ'ان وق'م وكاش'ان فق'د ف'وض ض'باط الق'وزاق فیھ'ا لیكون'وا أ،)١(على ق'زوین 

  ٠)٢(مراء علیھا لحین تعیین حكام علیھا أ

                                                 
دوم نام$$ك : تھ$$ران ( ،ج$$اب ھش$$تم ،ا انق$$الب اس$$المي  ت$$ روز ش$$مار ت$$اریخ ای$$ران از مش$$روطھ   ،ب$$اقر ع$$اقلي   )(١
 ٠ ١٤٦ص،جلد اول  ،)ش١٣٨٧،

  ٠ ٣٠ص، ١٢-١١شماره ، سال ھفتم،ش١٣٦٠بھمن واسفند ،تھران،)مجلة(،))اینده(( (٢)
  
  ٠ ٣١ص،المصدر نفسھ  )(٣

 ٠ ١٤٥ص،المصدر السابق ،باقر عاقلي(١) 

نامھ رضا خان رئیس دیوان قزاق ب$ھ  ،] ن -٣٣٧٦٤[ ،ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل ٩، ٢٠٦نمره ، ا .م.ت.م.م.ا (٢)
سید ضیاء الدین طباطبائي بر مشخص نمودن نق$اطي از كش$ور ب$راي واك$ذاري حكوم$ت آن ب$ھ ص$احب منص$بان         

  ٠قزاق  
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س'''ماء الشخص'''یات الب'''ارزة ف'''ي أقبی'''ل االنق'''الب قائم'''ة ب أع'''د اطب'''ائيض'''یاء ال'''دین الطبك'''ان   

ت ھ''ذه االعتق''االت من''ذ الص''باح الب''اكر أوق''د ب''د،م''ن أج''ل اعتق''الھم ی''ران وس''لمھا لرض''ا خ''انإ

انطل'''ق عناص''''ر ال''''درك  إذوحس'''ب خط''''ة مرتب''''ة  م١٩٢١ش''''باط  الثال''''ث والعش'''رین م''''نلی'''وم 

ل''ى مجموع''ات ك''ل واح''دة إنقس''موا ومعھ''م فص''یل م''ن ق''وات الق''وزاق ف''ي مس''یرة عس''كریة ث''م ا

عی'''ان ح'''د األأذا ك'''ان إو، ویعتقل'''ونھم  وتی'''دخلون البی'''،مكلف'''ة باعتق'''ال ع'''دد م'''ن الشخص'''یات 

س'''بوع ج'''رى اعتق'''ال ح'''والي أف'''ي غض'''ون و،مالك'''ھ أموال'''ھ وأالكب'''ار یقوم'''ون ب'''التحفظ عل'''ى 

  ٠)١( بطھران في مقر قوات القوزاق سجنواشخصاً من جمیع الطبقات والشرائح و ثمانین

 –حس''ن الم''درس ال''ذي وق''ف بق''وة ض''د االتفاقی''ة البریطانی''ة آی''ة هللا س المعتقل''ین أك''ان عل''ى ر      

وق'د ب'رر ،ی'ران إف'ي ازدی'اد النقم'ة ض'د بریطانی'ا وعمالئھ'ا ف'ي  ث'رٌ أیرانیة وكان لمواقف'ھ وفت'واه اإل

س ولقqام بشqنقنا المqدر قqم بqاالنقالب لقqام بqھ السqید حسqنألو لم  "ضیاء الدین ھذا االعتقال بقولھ 

  ٠)٢("  جمیعاً 

ن المعتقل'ین ھ'م م'ن المعارض'ین لالتفاقی'ة والنف'وذ البریط'اني بوج'ھ ألى إغلب الباحثین أیذھب       

یضاً ممن عرفوا بوالئھم لبریطانیا ومنھم عبد الحسین فرما نفرم'ا أقائمة المعتقلین ضمت  لكن،عام 

ذن ف'البعض مم'ن إ، )٣(ع'ت االتفاقی'ة م'ع بریطانی'ا ح'د االرك'ان الثالث'ة الت'ي وقأوابنھ نصرت الدولة 

راد ضیاء الدین الطباطبائي التخلص م'ن جمی'ع أاعتقلوا لم یكن بسبب معارضتھم لبریطانیا بقدر ما 

  ٠)٤( خطرھا على وزارتھ بما یمتلكونھ من نفوذ سیاسي واجتماعي یدركالشخصیات التي 

ف'ي الس'ادس والعش'رین م'ن ش'باط  ارة البریطانی'ةبسبب ھذه االعتق'االت العش'وائیة طلب'ت الس'ف      

خ'راج إمحاول'ة وس'ماء المعتقل'ین للتحق'ق منھ'ا أرس'ال قائم'ة بإمن ضیاء الدین الطباطب'ائي  م١٩٢١

  ن كتبت الصحف البریطانیة بعض المقاالت بخصوص ھذه االعتقاالت أالسیما بعد  ،)١(نصارھا أ

  
                                                 

ق$$رن س$$یزدھم ونیھ$$ھ اول ق$$رن جھ$$اردھم ھج$$ري قم$$ري  (،ای$$ران در دوره س$$لطنت قاج$$ار ،عل$$ي اص$$غر ش$$میم  (١)
  ٠ ٥٠٤ص، )ش١٣٤٢،نا كتابخانھ ابن سی: تھران (،)

ویتفق المؤرخ احمد بن علي سبھر مع االراء التي ت$رجح ع$زم حس$ن الم$درس م$ع بع$ض الجماع$ات ف$ي القی$ام           )(٢
 ٠ ٥٠١ص، المصدر نفسھ ٠باالنقالب 

 ٠ ٢٧٦ص، المصدر السابق ، موسى حقاني  (٣)

ممت$از  ،مج$د الدول$ة   ،قوام الدول$ة  ،ولة حشمت الد،سھام الدولة ،سعد الدولة ،عین الدولة (ضمت قائمة المعتقلین  )(٤
می$رزا ھاش$م   ،محم$د ولیخ$ان   ،شیخ محم$د حس$ین ی$زدي    ،وثوق السلطنة ،مستشار السلطنة ،محتشم السلطنة ،الدولة 

ت$$ا بھم$$ن  ١٢٩٩دولتھ$$اي ای$$ران از اس$$فند  ، مس$$عود بھن$$ود ٠)٠٠٠زی$$ن العاب$$دین رھنم$$ا  ،فرخ$$ي ی$$زدي ،اش$$تیاني 
 ٠ ٢٠ص،) ش١٣٦٨،  بي جا: تھران (،اب دومج،ش از سید ضیاء تا بختیار ١٣٥٧

نام$$ھ مس$$تر  ،]ن -٤٢٠٧[ ،)ھ$$ـ١٣٣٩جم$$ادي الث$$اني   ١٧(، م١٩٢١فوری$$ھ  ٢٦،س$$فارت انكل$$یس  ،ا.م.ت.م.م.ا )(١
والتر الكسندر اسمارت بھ سید ضیاء الدین ودرخواست ارسال اس$امى دس$تكیر ش$دكان ب$س از كودت$ا ب$راى وزی$ر        

 ٠مختار انكلستان  



                                                  )٧٠ (  

ً التي طالت بعض حت'ى ال بس'رعة الت'دخل  الص'حف طالب'ت إذ، لبریطانی'اممن ق'دموا خ'دمات جلیل'ة  ا

  ٠)١(تفقد الحكومة البریطانیة والء اصدقائھا في إیران 

ً  أي وجھ الطباطبائي تعلیماتھ لمسؤولي الدولة بعدم التوسط ألخراج       ن الصqداقة أ " معتقل مبین'ا

داعي للتدخل فیھا والسماح  فال، دخل لھا في الشؤون السیاسیة  ال لكنصیة باقیة والعالقات الشخ

م''ور ل''ى خطب''اء الجمع''ة والمن''ابر بع''دم الت''دخل ف''ي األإوج''ھ تعلیمات''ھ و،)٢( " خqqذ مجراھqqاللعدالqqة أل

ة خالقیة التي تفید الفرد في حیات'ھ الیومی'السیاسیة واقتصار خطبھم على التوجیھات الدینیة والقیم األ

ھ'اجم  م١٩٢١ف'ي الراب'ع عش'ر م'ن آذار  في طھ'ران الخطباءحد ألقاھا أوقد جاء ھذا بسبب خطبة ،

تظاھرة ف'ي العاص'مة ش'ارك فیھ'ا العدی'د م'ن  الیوم التاليفخرجت في ، )٣(جراءاتھا إفیھا الحكومة و

یرانی''ة طالب''ت بس''قوط ال''وزارة الشخص''یات االجتماعی''ة والسیاس''یة وبع''ض م''دیري الص''حف اإل

ً  ثمانینحوالي  یدھمفي السجن وبلغ عدھم وزج قسم كبیر منھممت الحكومة باعتقال وقا،   ٠)٤( شخصا

التق''رب م''ن بع''ض الشخص''یات المھم''ة وف''ي اط''ار تحس''ین ص''ورتھا الداخلی''ة حاول''ت الحكوم''ة     

ص'دار الحكوم'ة ق'راراً إفعل'ى ال'رغم م'ن ، )٥(لى جانبھم ومنھم بھارالمعروف بملك الشعراءإلكسبھا 

الت'ي ) ی'رانإجری'دة (الق'رار اس'تثنى لك'ن ، خ'ر آش'عار إص'دار حت'ى الصحف م'ن مواص'لة اإلیمنع 

  رفض ھذه المعونة  لكنھ،لف تومان أملك الشعراء مع عرض مساعدة شھریة قدرھا  یتولى تحریرھا

  

  

                                                 
ترجم$$$$$$ھ ،] ك١٣٩-١-٩٤[،م١٩٢١اوری$$$$$$ل  ١٩،دار الترجم$$$$$$ھ وزارت ام$$$$$$ور خارج$$$$$$ھ ،س$$$$$$ھالمص$$$$$$در نف )(١

اكب$$$ر می$$$رزا ص$$$ارم  [و] نص$$$رت الدول$$$ھ فی$$$روز  [خب$$$رى ا زی$$$ك روزنام$$$ھ انكلیس$$$ي در خص$$$وص دس$$$تكیري    
  ٠ولزوم حمایت دولت انكلستان از انان ] الدولھ

نامھ ،] ن -٤٢٣٩[،ش ١٢٩٩حوت ٩،دوسیھ  ١٢كارتن ، ١٣نمره كتاب ثبت ،ریاست وزراء ، المصدر نفسھ )(٢
  ٠سید ضیاء الدین طباطبایى بھ عدل الملك دادكر ومنع وى از بادرمیانى در امور زندانیان 

نام$ھ خصوص$ي   ،١٣٠٠برج ج$وزاء تخ$اقوى ئی$ل    ٧،نمره خصوصي ،حكومت نظامي طھران ،المصدر نفسھ  (٣)
تھ$ران وت$ذكر ب ھ$وى در خص$وص     ] از اھل المنب$ر [حكومت نظامي تھرات در خصوص احضار اقا سید رضا 

 ٠عدم كفت وكو در امور سیاسي وبرداختن بھ مسائل اخالقي واحكام 

عب$د الحس$ین   ،السید غالم حسین خان ،ولسان السلطنة ،من بین المعتقلین علي دشتي صاحب جریدة شفق سرخ  )(٤
  ٠ ٢٤٠ص، المصدر السابق ،حسین مكي٠تیموریاش الذي نفي الى كاشان 

عن$دما   م١٩١٠ف$ي ع$ام   ، تق$ن العربی$ة   أ، ف$ي مدین$ة مش$ھد المقدس$ة      ول$د ) : م١٩٥١– ١٨٨٨(ق$ي بھ$ار   محمد ت )(٥
س$س ف$ي البدای$ة    أ، ص$بح بھ$ار عض$وًا ف$ي اللجن$ة المركزی$ة للح$زب ف$ي مدین$ة مش$ھد           أسس الح$زب ال$دیمقراطي   أت

واخ$ر عم$ره بم$رض    أھ$ار ف$ي   ص$یب ب أ، وقفت بسبب مقاالتھا التي كانت تھاجم روسیا لكنھا أ) الربیع(جریدة بھار 
اح$وال  ، دی$وان اش$عار   ، تاریخ مختصر اح$زاب سیاس$ي ای$ران    ( ،اھم كتبھ  ،م١٩٤٧السل فتوجھ للسوید للمعالجة 

ت$$ا ١٣٢٠نمون$$ھ امض$$اى اعض$$اء ھی$$أت دول$$ت از  ،عل$$ي كریمی$$ان  ٠)دی$$وان كلش$$ن ص$$با ، محم$$د جری$$ر الطب$$ري 
، دفت$ر س$وم وجھ$ارم   ، س$ال ب$نجم   ، ش١٣٧٤یز وزمس$تان  ب$ائ ، تھ$ران ،)مجل$ة (،))كنجینھ اس$ناد  (( ، )٥( ش١٣٣٢
  ٠ ٩٣-٩١ص ، ٢٠-١٩شماره 
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بع'د ھ'ذا  )١(" روحیاً یصعب توضیحھ منعني من قبول المنحة  حساساً قلبیاً انفعالیاً إن أ "موضحاً 

  ٠)٢( م١٩٢١شباط  الثامن والعشرین منالموقف زج بملك الشعراء في السجن بتاریخ 

م'ؤرخ (ـ حم'د ب'ن عل'ي س'بھر المع'روف ب'أ التق'رب م'نوعندما حاول ضیاء الدین الطباطبائي       

الى  و ذاك وبعث برسالةأیحسب مع ھذا الفریق  ى الخیر االبتعاد عن الحكومة حتحاول األ، )الدولة

ن الرسالة قد اثرت أویبدو ،على كتابھ سیرتھ الذاتیة  منھمكیطلب فیھا تركھ لحالھ كونھ  الطباطبائي

  ٠)٣(ذ لم یتصل بھ بعد ذلك إ،في نفس ضیاء الدین 

ي ح''الھم ح''ال ل''ى المالحق''ة والنف''إص''حاب الجرائ''د ف''ي زم''ن ھ''ذه الحكوم''ة القص''یر أتع''رض        

ولخوف'ھ م'ن االنض'باط  معت'اداً عل'ىثیر م'ن رض'ا خ'ان كون'ھ أن'ھ ج'اء بت'أویب'دو ،السیاسین الق'دماء 

یحت'رم  وكان ال،و التساھل أي نوع من المسامحة أولم یعرف عنھ ، المعارضة واستغاللھا للصحافة

الحرك''ة  ال''بالد من''ذ انتص''ارفیھ''ا  الص''حف ویعتب''رھم مس''اعدین ف''ي الفوض''ى الت''ي عاش''ت م''دیري

العس'كري ق'د الس'لوك ن أالس'یما ،لذلك فرض رقابة صارمة على المق'االت ،م١٩٠٩ الدستوریة عام

  ٠)٤(جھزة الحكومیة عماق األألى إتغلغل 

 الق''وات الت''ي تح''ت أم''رتھمح''اول بع''ض حك''ام الوالی''ات التم''رد عل''ى الحكوم''ة معتم''دین عل''ى       

 صدرھا قادة االنق'الب حت'ى الأالبیانات التي  الذي منع وصول )١(ومنھم حاكم شیراز محمد مصدق 

لى ضعف موقف'ھ إدى أمن قبل الشاه  الوزاري مر التكلیفأوصول  لكن، یتفاعل معھا سكان الوالیة 

رس''الة م ١٩٢١ف''ي الس''ابع والعش''رین م''ن ش''باط  ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي الحكوم''ةووج''ھ رئ''یس ،

ن یف'راد م'دربأجھ'زة عس'كریة وأم'ا تمتلك'ھ م'ن ن الحكوم'ة بألى محم'د مص'دق مبین'اً إشدیدة اللھجة 

  وحذره من محاولة كسب مصالح شخصیة على حساب ،  ي شخص عند حدهأیقاف إقادرة على 

                                                 
جل$د  ،) ش ١٣٧١،امیر كبیر : تھران ( ،جاب جھارم، تاریخ مختصر احزاب سیاسي ایران ،ملك الشعراء بھار )(١
  ٠ ٢٠-١٩ص ، دوم

  ٠ ٢١ص ،المصدر نفسھ  (٢)

بھ سید ضیاء ،) مؤرخ الدولھ(نامھ احمد علي سبھر ،] ن -٥٤٥٤٣[، ھـ١٣٣٩جمادي االخر  ٢١، ا.م.ت.م.م.ا (٣)
اشتغال بھت ھیھ زندكي نام ھوى وتقاضاى رفع مزاحم$ت  ،الدین طباطبائى مبني عدم بر مداخلھ در امور سیاسي 

  ٠قواى قزاق از خود وبدرش 
  
ام$$ل س$$یري در عل$$ل عو،مس$$عود ن$$زاد  ؛ ٩٠ص ،)ش١٣٥٥، امیركبی$$ر: تھ$$ران ( ،بنج$$اه وب$$نج ،عل$$ي دش$$تي  )(٤

 ،ش١٣٧٥ش$ھریور   ٤، تھ$ران ،) روزنامھ(، ))سالم((،ش ١٣٥٧توقیف سانسور جراید در ایران از ابتدا تا سال 
 ٠ ١٥٠٧شماره ، سال ششم

ب$اد بطھ$ران م$ن عائل$ة     آحم$د  أول$د ف$ي قری$ة    ،ھو محمد بن میرزا ھدایت اهللا :  )م١٩٦٧-١٨٨٢(محمد مصدق  (١)
اص$بح نائب$ًا ف$ي ال$دورة البرلمانی$ة االول$ى ع$ن مدین$ة         ،م ١٨٩٥في ع$ام  ) مصدق السلطنة (نال لقبھ ،ثریة اقطاعیة 

وعن$د رجوع$ھ   ،الماجستیر وال$دكتوراه ف$ي الق$انون     ونال شھادة، م١٩٠٩كمال دراستھ سافرالى باریس إل،خراسان 
ث$امر  ٠١٩٥٣ -١٩٥١صبح رئ$یس لل$وزراء   أ،یران إاصبح مدرسًا في مدرسة العلوم السیاسیة في ،م١٩١٤یران إل
كلی$ة االداب  : جامعة بغ$داد  ( ،رسالة ماجستیر ،یران إمحمد مصدق حیاتھ ودوره السیاسي في ،كي علي الشمري م
،٠)٢٠٠٨ 
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ة الوقوف بوج'ھ الحكوم'التستطیع مھما بلغت قوتھا وعزیمة رجالھا أیة والیة  نأو ،مصلحة الدولة 

ث'م ، م١٩٢١قدم محمد مص'دق اس'تقالتھ ف'ي التاس'ع والعش'رین م'ن ش'باط  بعد ھذا التھدید،المركزیة 

لى حین سقوط ھ'ذه ال'وزارة ف'ي الخ'امس والعش'رین إصفھان ومكث عند قبیلة البختیاریة إلى إذھب 

  ٠)١( م١٩٢١یار آمن 

ان ـة حـاكم والیــة خراسـ'الحـكوموفي إطار تصفیة الشخصیات التي یتوقع منھا مشاكل اتھمت      

  فــي  وات الدركقـوامر لاألفـأصدرت  انقالب بالتدبیر لمحاولة،  )٢( طنةـقـوام السل

   )٣(حیث اعتقل في مدینة مشھد،ى طھران ـلإلیھ واقتیاده ـلقاء القبض عإبم ١٩٢١الثاني من نیسان 

ومصادرة امالكھ كافة وتحویلھا وقامت الحكومة باعتقال مساعدیھ ،  )٤( طھران لى العاصمةإواقتید 

قام ضیاء ال'دین الطباطب'ائي بتعی'ین العقی'د وللسیطرة على األوضاع  في خراسان ،الدرك قوات لى إ

 ،علیھ'ا حاكم'اً عس'كریا ال'ذي یتمت'ع بخب'رة واس'عة ف'ي الوالی'ة حد المقربین من'ھأ )١(محمد تقي خان 

جرار وراء الشعارات الت'ي یرفعھ'ا ال'بعض ھمیة طاعة الحكومة وعدم االنأالذي شدد في بیانھ على 

ولكس''ب والء الض''باط ق''ام ،مالك''ھ أال تع''رض وعائلت''ھ للعق''اب الش''دید ومص''ادرة إو،ض''د الحكوم''ة 

  ٠)٢( الحاكم الجدید بترقیة جمیع الضباط رتبة مع بعض المكافات المالیة

      

  
                                                 

  ٠ ٤٨ص،المصدر نفسھ (١) 

وھ$$و ش$$قیق وث$$وق الدول$$ة ، )معتم$$د الس$$لطنة(اب$$وه اب$$راھیم الملق$$ب ب$$ـ  ) :م١٩٥٦ -١٨٧٧(ق$$وام الس$$لطنة أحم$$د  (٢)
ع$ین  ، م١٩٠٦حص$ل عل$ى لقب$ھ ف$ي ع$ام      ،كم$ا درس االدب العرب$ي والفارس$ي    ،سدرس العلوم السیاسیة ف$ي ب$اری  ،

ص$بح رئ$یس ال$وزراء بع$د     وأ،م ١٩١٢في عام ثم وزیر الداخلیة ،م١٩١١وزیر الدفاع في حكومة مستوفي الممالك 
ط ول$م یرج$ع اال بع$د س$قو    ،وسافر إلى أوربا ثم اعتزل الحیاة السیاسیة ، م١٩٢٢-١٩٢١سقوط حكومة ضیاء الدین 

اب$و  ٠ م١٩٤٧-١٩٤٦والثانی$ة  ، م١٩٤٣-١٩٤٢ منھ$ا للم$دة م$ن   ، ع$دة م$رات   ص$بح رئ$یس ال$وزراء   أ إذ، رضا شاه
 ٠ ٨٦-٨٥ص،المصدر السابق،الحسن علوي 

، المام موسى الرضا علیھ السالم إھم مدینة في اقلیم خراسان بل وفي ایران كلھا نظرًا الحتضانھا قبر أ: مشھد  )(٣
  ٠ ٧٥٥ص ،المصدر السابق ، واخرون برویز اسدي٠سطح البحر  عن ٩٨٥وھي على ارتفاع 

ارتج$$$$$$$$$اعي ود س$$$$$$$$$تكیري ق$$$$$$$$$وام    ھتوطئ$$$$$$$$$، ] ك١٣٩-١-١٠٠[ ، م  ١٩٢١اوری$$$$$$$$$ل  ١٩، ا .م.ت.م.م.ا (٤)
 ٠ السلطنة در مشھد

، فیھ$ا   ق$وات ال$درك  ح$د الق$ادة العس$كریین الكب$ار ف$ي خراس$ان وك$ان ل$ھ مس$اھمة ف$ي تنظ$یم            أ: محمد تقي خان   )(١
یران تمرد ضد سلطة رضا خان ف$ي  إدما سیطر رضا خان على مقالید الحكم ومغادرة ضیاء الدین الطباطبائي وعن

مرك$ز اس$ناد   : تھ$ران  ( ،انق$الب اس$المي در بجن$ورد    ،حس$ین بای$دار    ٠ھذا التمرد قمع بسھولة  لكن ١٩٢١اواخر 
 ٠ ٧٠ص ، )ش١٣٨٤،انقالب اسالمي 

واشترى لھا  ٥٠٠٠خراسان وبلغ عددھا قوة في سیس أن قوام السلطنة قام بتجراءات ألاتخذت الحكومة ھذه اإل )(٢
 -٧٠ص ، المص$در نفس$ھ   ٠سلحة من الجیش البریطاني فتخوفت من تمرد بعض الضباط الم$والین لق$وام الس$لطنة    أ

 مرك$ز اس$ناد انق$$الب  : تھ$ران  ( ،تق$ویم ت$اریخ خراس$ان از مش$روطھ ت$$ا انق$الب اس$المي       ،غالمرض$ا جالل$ي    ؛ ٧١
  ٠ ٣٥- ٣٤ص ، ) ش١٣٧٧،اسالمي 
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بت'''دبیر محاول'''ة اغتی'''ال  )١( وق'''ف التم'''ردات ب'''ل ح'''اول ص'''ارم الدول'''ة وال'''ي كرمنش'''اهل'''م تت   

العدی'''د  ىأمالك'''ھ بع'''دما رألض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي خوف'''اً عل'''ى نفس'''ھ م'''ن الس'''جن ومص'''ادرة 

م''ن  محاولت''ھ عل''م بھ''ا ض''یاء ال''دین لك''ن،ف''ي داخ''ل الس''جون م''ن الشخص''یات السیاس''یة الب''ارزة 

باعتقال''''ھ  م١٩٢١وام''''ر بت''''اریخ العاش''''ر م''''ن نیس''''ان رت األقب''''ل تنفی''''ذھا فص''''د اح''''د اعوان''''ھ 

س''لحة فق''د ح''دثت وك''ون ص''ارم الدول''ة ق''د تحص''ن جی''داً وجھ''ز رجال''ھ باأل، مالك''ھ أومص''ادرة 

 بع'''دھا ت'''م، م'''ن ك'''ال الج'''انبین خم'''س عش'''رس'''فرت ع'''ن مقت'''ل أش'''دیدة ب'''ین الط'''رفین مواجھ'''ة 

  ٠)٢(وزجھ في السجن  على صارم الدولةالقبض 

كوجك خان من أھ'م الحرك'ات الت'ي ك'ان عل'ى الحكوم'ة أن تعالجھ'ا م'ن أج'ل بس'ط حركة  تعد       

وك'ان الوض'ع ف'ي ، فضالً على الضغط البریطاني إلنھائھا ،سیطرتھا على كامل األراضي اإلیرانیة

كیالن عشیة وقوع االنقالب قد حفز ضیاء الدین الطباطبائي باتجاه تصفیتھا بعد أن انقسمت الحركة 

والقسم اآلخ'ر م'ع كوج'ك ، الموالي للروس  )١(لقسم األكبر كان بقیادة إحسان هللا خان ا، على نفسھا 

  ٠)٢(خان الذین اتخذوا من الغابات مقراً لھم 

من أھم اإلجراءات التي اتخذھا ضیاء الدین في اطار القضاء على الحركة ھو محاولت'ھ اإلف'ادة       

الء ف'ي ؤواس'تقر ھ'، ل'یم بس'بب الح'روب المس'تمرة م'ن المھ'اجرین الكیالنی'ین ال'ذین ھرب'وا م'ن األق

إذ ش''كل ض''یاء ال''دین لجن''ة حكومی''ة لتق''دیم ،طھ''ران وق''زوین وبل''غ عدی''دھم زھ''اء األربع''ین الف''اً 

ودخل ضیاء الدین الطباطب'ائي ف'ي ،  )٣(المساعدة لھم وكسبھم إلى جانب الدولة ضد متمردي كیالن 

ع الس'فیر البریط'اني ف'ي طھ'ران بخص'وص م ف'ي مفاوض'ات م'١٩٢١الثامن والعش'رین م'ن ش'باط 

تشكیل قوة عسكریة خاصة من خمسمائة جندي في قزوین یكون على رأسھا ضابط بریطاني تك'ون 

وح''اول الطباطب''ائي إقن''اع الجان''ب البریط''اني تأجی''ل انس''حابھم م''ن ، مھمتھ''ا القض''اء عل''ى الحرك''ة 

  ب البریطاني رفض طلبھ كونھم لكن الجان، قزوین حتى یكتمل تشكیل القوات العسكریة الجدیدة 

                                                 
وه م$$$ن الجن$$$وب و گتق$$$ع غرب$$$ي ای$$$ران، تح$$$دھا مقاطع$$$ة كردس$$$تان م$$$ن الش$$$مال ولرس$$$تان وبشت$$$ـ    : كرمنش$$$اه (١) 

المص$$در  ، احم$$د ش$$اكر عب$$د الع$$الق    ٠ ك$$م٤٣،٠١٨ طھ$$ران م$$ن الش$$رق والع$$راق م$$ن الغ$$رب وتبل$$غ مس$$احتھا       
 ٠ ٤٢ص،السابق 

  ٠ ٣١٤ص،المصدر السابق ،حسین مكي (٢)

ال$درك  عمل ف$ي ق$وات   و،م ١٨٧٣ وھو من الشخصیات البارزة في إیران ، ولد في كیالن عام ،حسان اهللا خانا(١) 
، حس$ین عب$د زای$ر الج$وراني      ٠الح$رب العالمی$ة األول$ى     ف$ي وشارك ف$ي مواجھ$ات ض$د الق$وات البریطانی$ة       ،فیھا

 ٠ ١٦٨ص،المصدر السابق 

م$$ر ال$$ذي قل$$یم األالمف$$رط ف$$ي اإل الروس$$يخ$$ان عل$$ى الت$$دخل  كوج$$ك بس$$بب اعت$$راض  ج$$اءت ھ$$ذه االختالف$$ات٢) ( 
ل$یھم الش$یوعیین   إحسان اهللا خان وجماعتھ فشكلوا قوات مستقلة من الق$وات الكیالنی$ة الیس$اریة كم$ا انض$م      إعارضھ 

می$رزا كوج$ك خ$ان وك$یالن در حكوم$ت ن$ود روزه س$ید        ، ط$ارى  ٠القادمین م$ن القوق$از ب$دعم م$ن الج$یش االحم$ر      
  ٠ ٧١ص ،٤٣شماره ، دفتر سوم،سال یازدھم ،ش١٣٨٠بائیز،تھران،)مجلة(،))نجینھ اسنادك ((،ضیاء 

 ٠ ٣٨٧ -٣٨٤ص ، ) ش١٣٧١،نشر كیلكان : رشت ( ،تاریخ انقالب جنكل ، محمد علي كیلك  (٣)
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وأن تأجیل االنسحاب سوف یعطي العذر للروس ببق'اء قواتھ'ا ، ملتزمین باتفاق مع الجانب الروسي 

  ٠)١(م ١٩٢١في إیران التي بدأت بالفعل باالنسحاب ابتداًء من السادس والعشرین من شباط 

م في مفاوضات مع ١٩٢١في اطار المناورة السیاسیة دخل رئیس الحكومة اإلیرانیة في نیسان       

إذ أرسل وفد برئاسة آقا خان أحد المقربین من كوجك خان الذي كان قد سلم نفسھ إل'ى ، كوجك خان 

ھ'ا حكومة وثوق الدولة فحاول ضیاء الدین اإلفادة منھ وبعث مع'ھ برس'الة إل'ى كوج'ك خ'ان ذك'ره فی

وعن'دما ت'م االنتص'ار بخل'ع ،بالتعاون الذي كان بینھما في أیام النضال ضد استبداد محم'د عل'ي ش'اه 

وأتمنqى مqن أن " طریق'اً مختلف'اً وأض'اف الطباطب'ائيم'نھم م اتخ'ذ ك'ل واح'د ١٩٠٩الشاه في تموز 

بكم وإعطائqqك وعqqدي بqqالنظر إلqqى مطqqال، لqqذلك أرجqqو التعqqاون ، نجتمqqع ثانیqqة مqqن أجqqل بنqqاء إیqqران 

لكن كوجك خان ل'م یك'ن مس'تعداً للتع'اون ق'ط م'ع ، )٢(" وتنفیذ الممكن منھا في حالة القاء السالح 

  ٠إذ كان یعتبر الطباطبائي خائناً وعمیالً للمصالح البریطانیة في إیران، الحكومة المركزیة 

ھ'ا ھدن'ة بعث برس'الة ع'رض فی إذ،م ١٩٢١جدد ضیاء الدین محاوالتھ مع كوجك خان في آیار      

ج'ل مص'لحة ال'بالد الت'ي تش'ھد أشھر تتوقف فیھ'ا العملی'ات العس'كریة ب'ین الط'رفین م'ن أستة  مدتھا

عزم'''ھ تنفی'''ذ بع'''ض مطال'''ب حركت'''ھ  نفس'''ھ عل'''ى واس'''عة موك'''داً ف'''ي الوق'''ت ص'''الحاتإحرك'''ة 

ن ھذه الرسالة كان'ت م'ن أویبدو  ،یمكن ان یبقى مدة طویلة  محذراً ایاه من أن صبره ال،صالحیةاإل

أحمqqد (على تص''فیة كوج''ك خ''ان باالتف''اق م''ع یعم''ل بالس''ر ك''ان ض''یاء ال''دین إذ ج''ل كس''ب الوق''تأ

مش''یرالدولة واس''تطاع  ال''ى حكوم''ةأح''د المق''ربین لكوج''ك خ''ان ال''ذي ك''ان ق''د استس''لم ) كیسqqمائي

لك'ن ،  )١( كیسمائي من تجنید حوالي ستین م'ن المھ'اجرین الكیالنی'ین م'ن أج'ل اغتی'ال كوج'ك خ'ان

بع''د اكتش''افھا م''ن قب''ل الق''وات الروس''یة ف''ي المنطق''ة حی''ث ت''م إلق''اء الق''بض عل''ى  الم''ؤامرة فش''لت

  ٠)٢(كیسمائي وجماعتھ 

وبقی''ت  ،ھك''ذا یتض''ح أن انع''دام ثق''ة متم''ردي ك''یالن بحكوم''ة االنق''الب ق''د أفش''ل المفاوض''ات      

ل سفرت عن مقتأرضا خان حملة عسكریة  الدفاعجھز وزیر  إذ ،م١٩٢١لى كانون االول إالحركة 

وعدم تحملھ البرد القارس في ذل'ك الوق'ت ال'ذي یتمی'ز بھب'وب  عمیق جرحب تھصابإكوجك خان بعد 

  ٠ )٣( العواصف الثلجیة الشدیدة

       
                                                 

  ٠ ٧٢ص ، المصدر السابق ، طارى  )(١

  ٠ ٤٥٥-٤٥٣ص ، المصدر السابق ، محمد علي كیلك  )(٢

 ٠ ٢٣٦-٢٣٥ص ، المصدر السابق ،ي ابراھیم فخرائ (١)

  ٠ ١٧٩ص،المصدر السابق ، كمال السید  (٢)

 ٠ ١٩٩- ١٨٧ص ، المصدر نفسھ  (٣)
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ل'د وم'ن أھ'م على الرغم من قصر عمر الحكومة لكنھا أولت اھتمام'اً إلص'الح األمورالداخلی'ة للب    

ل'ذي وا،ال'ذي استش'رى ف'ي إی'رانداري والم'الي الفس'اد اإلمعالج'ة  ثرت باالھتم'امأالقضایا الت'ي اس'ت

الحكوم'ة  لذلك حاول'ت، بوجود قضاء عادل یقتص من المفسدین ویحاسبھم  علیھ اإل الیمكن القضاء

ابق وإعط'اء القض'اء التي أرید منھا أن تكون مختلفة عن الس' صالحھ بما یتماشى والمرحلة الجدیدةإ

س''محت الحكوم''ة بش''كل مؤق''ت و، لك''ي یس''تطیع ممارس''ة مھام''ھ ف''ي حف''ظ حق''وق الن''اساس''تقاللیتھ 

توم'ان  خمس'ینتتجاوز  في عملھا والنظر في الدعاوى الحقوقیة التي ال ریرانیة االستمراللمحاكم اإل

  ٠)١( لحین وضع ترتیبات للتشكیالت القضائیة بصورة نھائیة

ل'''ى إود ع'''دد كبی'''ر م'''ن الملف'''ات ف'''ي وزارة الع'''دل الت'''ي تخ'''ص دع'''اوى تع'''ود ب'''النظر لوج'''     

ولوج'''ود االزدح'''ام المت'''راكم وع'''دم النظ'''ام ف'''ي المح'''اكم ،ن س'''نوات س'''ابقة ل'''م یب'''ت فیھ'''ا لح'''د اآل

 م١٩٢١ذارآق'''رر مجل'''س ال'''وزراء ف'''ي الثال'''ث عش'''رمن ،ودوائ'''ر وزارة الع'''دل بص'''ورة عام'''ة 

تم تش'''كیل لجن'''ة لتنظ'''یم ف'''، ض'''ع الص'''حیح وض'''ع ح'''د لتل'''ك الفوض'''ى وت'''وفیر مس'''تلزمات الو

فض'''الً عل'''ى نظ'''ام للب'''ت ف'''ي الملف'''ات المت'''أخرة بم'''ا یض'''من ، الق'''وانین الخاص'''ة ب'''وزارة الع'''دل

  ٠)١(حقوق الناس والدولة 

ص''ادق مجل''س ال''وزراء عل''ى افتت''اح ش''عبة لمح''اكم  م١٩٢١ذارآف''ي ی''وم الخ''امس عش''ر م''ن      

لح ف''ي طھ''ران بص''ورة مؤقت''ة لمتابع''ة ال''دعاوى االس''تئناف وش''عبة لمح''اكم الب''داء ومحكمت''ان للص''

وخصص'ت میزانی'ة لھ'ذه المح'اكم ، )٢(المتراكمة والجدی'دة لح'ین االنتھ'اء م'ن ق'انون ل'وزارة الع'دل 

  ٠)٣(لف تومان أ ٢٨٣,٠٠٠والدوائر المركزیة في وزارة العدل بلغت 

جان'ب نین والرعای'ا األكونھ'ا حامی'ة لحق'وق الم'واط ولتعزیز دور وزارة العدل وإعطائھا أھمیة     

حل الدوائر القضائیة في وزارة الخارجی'ة  م١٩٢١في التاسع عشر من نیسان  تقرر،على حد سواء 

عل'ى أن ت'تم ،سناد ھذه المھمة لوزارة العدل إجانب والتي كانت تبت في القضایا المتعلقة بالرعایا األ

  ٠)٤(عاونین للقضاة مستقبالً في ھذه الدوائر وتعیینھم م ذات الكفایةمن العناصر  اإلفادة

      

                                                 
ح$$$وت بیج$$$ي  ١٣بنجش$$$نبھ ،جلس$$$ھ دوم ،ص$$$ور تجلس$$$ات كابین$$$ھ س$$$ید ض$$$یاء ال$$$دین طباطب$$$ائى     ،ا .م.ت.م.م.ا (١)

 ٠ش ١٢٩٩ئیل 

  ٠ ش١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٢،جلسھ ششم ، المصدر نفسھ  (١)

  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٥جلسھ سھ شنبھ ،جلسھ ھفتم ،المصدر نفسھ  (٢)

 ٠ ش١٣٠٠بنجسنبھ ھشتم ثور تخاقوى ئیل ،جلسھ بیست ودوم ، المصدر نفسھ  )(٣

حمل تخاقوى ئیل  ٣٠سھ شنبھ ،جلسھ ھیجدھم ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائى ،ا .م.ت.م.م.ا (٤)
  ٠ ش١٣٠٠



                                                  )٧٦(  

 م١٩٢١ذارآزمة المالیة في البلد خفض ضیاء الدین الطباطب'ائي ف'ي الث'امن عش'ر م'ن لمعالجة األ   

لعام''ة ث''ر كثی''راً عل'ى المیزانی''ة اأ اً ن وص'لت مص''اریفھم مس''توى خطی'رأوالده بع''د أروات'ب الش''اه و

ً لف'أل'ف توم'ان ال'ى ثالث'ین أربع'ین أخفض راتب الشاه الشھري من إذ ،للدولة  ف'راد العائل'ة أوب'اقي ، ا

  ٠ )١( لف تومانألف الى عشرین أالمالكة من ثالثین 

  :كذلك حددت رواتب المسؤولین الشھریة لتكون كاالتي 

  تومان  ٢٠٠٠راتب الوالي                  -١

  تومان  ٨٠٠            معاون الوالي     -٢

  ٠)٢(تومان  ٤٠٠وكیل الوزیر                  -٣

ق'''رر ،خر دف'''ع الروات'''ب أبس'''بب ت''' استش'''رت الت'''يلمن'''ع انتش'''ار الرش'''وة ف'''ي دوائ'''ر الدول'''ة      

بالنس'''بة  م١٩٢١م'''ن س'''نة مجل'''س ال'''وزراء دف'''ع روات'''ب ش'''ھري ك'''انون االول وك'''انون الث'''اني

ع''ادة النظ''ر ف'''ي إتق''رر و،ش''ھر أف لھ''م روات''ب ثالث''ة فتص''ر یونم''ا العم''ال الخ''دمأ،للم''وظفین 

مس'''اعدة یتلقاھ'''ا الموظ'''ف  أی'''ةوتق'''رر خص'''م ،ع'''ادة ھیكل'''ة ال'''وزارات إروات'''ب الم'''وظفیین بع'''د 

نھ''م ف''ي خدم''ة متواص''لة أل الھ''اتفالبری''د و م''وظفي وعم''الف''ي عمل''ھ م''ن راتب''ھ ویس''تثنى ذل''ك 

  ٠)١(للشعب 

فق'د ت'م ،عداد میزانی'ة ال'وزارات إط واردات الدولة وھمیة وزارة المالیة ودورھا في ضبنظراً أل     

ن یس''توفى ھ''ذا المبل''غ م''ن أوتق''رر ،توم''ان لبن''اء مبن''ى جدی''د یلی''ق بھ''ا ال''ف  ٤١,٠٠٠تخص''یص 

وزارة المالی'ة طالب'ت بزی'ادة المبل'غ لكن ،خري دفع الضرائب أالغرامات التي سوف تفرض على مت

  ٠)٢(ة المطلوبة كمال المبنى بالصورإثالثة االف تومان حتى یتم 

 م'ن الش'ركة الدول'ة اإلیرانی'ةحصة  ھانسبیاً بعد تسلم قد تحسن الوضع المالي لھذه الوزارة كان      

ل''ف جنی''ھ أقیمت''ھ ملی''ون ومئ''ة  حی''ث تس''لمت م''ا، ف''ي الجن''وب ی''رانإالت''ي تس''تثمر نف''ط  البریطانی''ة

حات واس''تحداث مم''ا س''اعدھا ف''ي القی'ام ب''بعض االص''ال، م١٩٢١ذارآش'ھر منتص''ف اس'ترلیني ف''ي 

زیادة الضرائب على االغنیاء والمالك'ین الكب'ار بم'ا  فضالً على،ھیئات وتشكیالت جدیدة في الدولة 

  عادة النظر في ضرائب الطبقات الفقیرة التي عانت بإووعدت الحكومة ،یتناسب وثرواتھم الضخمة 

                                                 
 ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٧جلسھ بنجشنبھ ،جلسھ ھشتم ،  المصدر نفسھ (١)

 ٠ش ١٣٠٠جلسھ فوق العادة جھار شنبھ سوم حمل تخاقوى ئیل ،جلسھ دھم ،المصدر نفسھ )(٢

  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٢،جلسھ ششم ، المصدر نفسھ  (١)

شنبھ دھم ب$رج حم$ل تخ$اقوى    ،جلسة جھاردھم ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائى ،ا .م.ت.م.م.ا )(٢
 ٠ش ١٣٠٠ئیل 



                                                  )٧٧ (  

ن طموح'ات ض'یاء ال'دین ف'ي القی'ام باالص'الحات ق'د جعلت'ھ یتناس'ى الوض'ع أویب'دو ،منھا  كثیراً     

ملیون تومان لدعم  عشرینلذلك حینما فاتح البنك الشاھنشھاني بطبع مبلغ ،االقتصادي السیئ للدولة 

یرانی''ة لتغطی''ة ھ''ذا المبل''غ یوج''د رص''ید للحكوم''ة اإل رد علی''ھ البن''ك بان''ھ ال، المنش''ودة ص''الحاتھإ

  ٠)١( وحینما طلب احتسابھ كقرض رفض البنك ذلك،

واف'ق مجل'س ،وتسھیل عملیة النقل والتبادل والتج'اري فی'ھ  اإلیراني لتنشیط التجارة في الجنوب     

على ش'راء الس'كك الحدیدی'ة ف'ي برازج'ان الت'ي تملكھ'ا م ١٩٢١في السادس عشر من آذار الوزراء 

بمبل'غ معق'ول  ئھاج'ل ش'راأوزیر التجارة التف'اوض م'ن عطیت الصالحیات لأو،الحكومة البریطانیة 

  ٠)٢( سرع وقتأوب

سالك الھاتف أالف تومان لمد  ٨٨,٠٤٧ھمیة االتصاالت في الحیاة الیومیة تم تخصیص مبلغ أل     

م'ن ومن قصر شیرین ال'ى ف'روة و، لى خانقین إمن قصر شیرین و، لى قصر شیرین إمن كرمنشاه 

س'الك م'ن أوم'د ، ب'اد آوعلي ،وفیروزكوه ، لى كل من ماوند إطھران  منوقلعة صامین الى بیجار 

سالك أومد ، لى الحدود الروسیة إلى كمیش تبھ ومنھا إد آبا دومن اس،لى كلبایكان وخوانسار إراك آ

  ٠)١(  لى كتول ورامیات وكنبد قابوس وجاظليإكذلك من استراباد 

یج'ري  واالط'الع عل'ى م'ا، منع الفوضى السیاس'یةكان الھدف من ذلك تعزیز األمن في البالد و     

من''ذ ش''دیدة ف''ي الم''دن اإلیرانی''ة الس''یما وأن وزارة ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي ق''د واجھ''ت معارض''ة 

  ٠تشكیلھا 

نص'ار كوج'ك خ'ان وق'وات أراضیھم ب'ین أھالي كیالن بالمعارك التي جرت على أثر أونتیجة ت      

خ'رى وتعرض'ھم أم'اكن أھالي من قراھم وم'دنھم ال'ى من األالف لى نزوح اآلإدت أالتي ، الحكومة 

لف تومان لمساعدتھم في مواجھ'ة أتقرر تخصیص مبلغ ستین ،نسانیة غایة في القسوة إلى ظروف إ

مالك من خذ الدولة بالمقابل سندات األأوت،شھراً  واحد وعشرونتصرف على مدى ، ھذه الظروف 

  ٠)٢( موالالمھاجرین كضمان مقابل ھذه األ

  

        

                                                 
 ٠ ٣٠٦ -٣٠٥ص ، المصدر السابق ،حسین مكي )(١

ح$$وت بیج$$ي ئی$$ل  ٢٥س$$ھ ش$نبھ  ،جلس$ة ھف$$تم  ،ص$ور تجلس$$ات كابین$$ھ س$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائى   ،ا .م.ت.م.م.ا )(٢
 ٠ش  ١٢٩٩

  
حمل تخ$اقوى ئی$ل    ١٤یكشنبھ ، م جلسة بانزدھ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائى ،ا .م.ت.م.م.ا )(١

  ٠ش ١٣٠٠

 ٠ش ١٣٠٠حمل تخاقوى ئیل  ٢٥،جلسھ ھفدھم ، المصدر نفسھ (٢)



                                                   )٧٨ (  

سیس أتقرر شراء سفن جدیدة لت،یران على الخلیج العربي من الموقع  التجاري البحري إل لإلفادة    

صبحت قدیمة أكون السفن الراسیة في الخلیج العربي ، غراض االقتصادیة سطول تجاري یخدم األأ

 موالھا في شراء السفن الجدیدةأمن  واإلفادةتقرر بیعھا بمزایدة علنیة ف ،قات تشغیلھاتسد حتى نف وال

)٠)١  

استحس''ان  نال''تب''بعض االص''الحات الت''ي  ال''وزارةقام''ت فق''د ، المج''ال االجتم''اعيف''ي أم''ا       

ولتعزی'ز الوح'دة الوطنی'ة ، لل'دوائر الرس'میة كاف'ةمنھا تحدید یوم الجمع'ة عطل'ة رس'میة ،المواطنین 

واقتص'ار العب'ارات الت'ي تكت'ب ف'ي ،یران'ي عل'ى المح'الت والبی'وت برف'ع العل'م اإل ت الحكومةوجھ

وتم منع النساء المسلمات م'ن خدم'ة بیوت'ات ، فقط  الفارسیةعالنات الرسمیة والشعبیة على اللغة اإل

نس''اء م'ر عل''ى الم'اكن العام''ة ول'م یقتص''ر األجب''ار النس'اء عل''ى ارت'داء الحج''اب ف''ي األإو،جان'ب األ

الحش'مة والوق'ار ف'ي مالبس'ھن ایض'اً االلتزام بجنبیات ضرورة بل فرض على النساء األ،المسلمات 
)٠)١  

من مجل''''س ال''''وزراء ف''''ي م''''رأص''''دور  ،اً ص''''دى كبی''''ر لق''''تم''''ن الق''''رارات المھم''''ة الت''''ي      

ی'''ران بمن'''ع دخ'''ول المش'''روبات إلجمی'''ع النق'''اط الكمركی'''ة ف'''ي  م١٩٢١الس'''ادس عش'''ر م'''ن آذار 

واالقتص'''ار عل'''ى تق''دیم المرطب'''ات والل'''بن ف'''ي ، ھ'''اغ'''الق مح'''ال بی'''ع الخم''ور جمیعإو،الكحولی''ة 

  ٠)٢(الحفالت الرسمیة 

قامھا ف'ي مق'ر رئاس'ة ال'وزراء ف'ي التاس'ع م'ن أفي حفلة  بنفسھ وقد طبق ضیاء الدین ھذا القرار     

 م'''ن تق'''دیم الل'''بن والعص'''ائر ب'''دالً  ت'''م إذ ،جنبی'''ة الس'''فارات األ ووحض'''رھا ممثل''' م١٩٢١ نیس'''ان

  ٠)٣( ))ضیافة اللبن(( بــ  نتیجة ذلك المشروبات الكـحولیة وقد اشتھرت ھذه الحفلة

النس''یج االجتم''اعي  ھ''دد خالق''ي الخطی''ر ال''ذيج''اءت ھ''ذه الق''رارات لمواجھ''ة االنح''راف األ     

ً وتلقی'ھ دروس'، لى عائلة محافظ'ة دینی'ة إن انتساب ضیاء الدین الطباطبائي أینكر وال، واالقتصادي  ا

عرف عن ض'یاء  على الرغم مماثر في صدور مثل ھذه القرارات أقھیة  في بدایات حیاتھ كان لھا ف

عراف ب'أ مت'اثراً  یب'دو بق'ي عل'ى م'الكن'ھ ،تحرره وخلعھ لباسھ الدیني ولبس البدلة الغربی'ة  من الدین

  ٠خالقیة القضایا األ وبخاصةوتقالید بالده 

      

                                                 
 ٠ش ١٣٠٠اول برج ثور تخاقوى ئیل ، جلسھ نوزدھم ، المصدر نفسھ )(١

 ٠ ٢٠٦ص،المصدر السابق ،محمد حسن آصف  (١)

ح$وت بیج$ي ئی$ل     ٢٥س$ھ ش$نبھ   ،لس$ھ ھف$تم   ج، صور تجلسات كابین$ھ س$ید ض$یاء ال$دین طباطب$ائى      ،ا .م.ت.م.م.ا )(٢
 ٠ش ١٢٩٩

 ٠ش ١٣٠٠شنبھ دھم برج حمل تخاقوى ئیل ،جلسة جھاردھم ، المصدر نفسھ (٣)



                                                  )٧٩(  

ب'ین  المجتم'عتھ'دد  كان'ت خطار الوبائی'ة الت'يتحركھا السریع لمواجھة األبلحكومة اھذه  امتازت    

قام'ت الحكوم'ة ، م١٩٢١وب'اء التیفوئی'د ف'ي خراس'ان ف'ي ش'ھر نیس'ان  رفعندما ظھ'،خر الحین واآل

وق''د نجح''ت ف''ي ،خ''رى من''اطق األف''ي العل''ى الف''ور بتش''كیل لجن''ة لمكافح''ة الم''رض ومن''ع انتش''اره 

یت'ام ی'وائھم ف'ي دور األإو) اللقط'اء(طف'ال بجمع األكما أمرت الحكومة ، مكافحتھ خالل مدة قصیرة 

ویتلقى الطفل طیلة تواجده في الدار الدروس التعلیمیة والتربویة حتى ،یرانیة التي بنیت في المدن اإل

  ٠)١(نفسھم أسن الرشد واالعتماد على  بلوغھم

ن'ارة ش'وارع إب م١٩٢١ یران قام'ت بلدی'ة طھ'ران ف'ي الثالث'ین م'ن نیس'انإة في تاریخ ول مرأل     

ال''ذي وض''ع ح'داً للفوض''ى الت''ي ، م''الك العقاری'ة الحكوم''ة ق'انون تس''جیل األ وأنج''زت،)٢(العاص'مة 

مالكھ'م م'ن س'طوة أكانت سائدة س'ابقاً وض'یعت حق'وق الض'عفاء بس'بب ع'دم وج'ود س'جالت لحف'ظ 

 م'ادة م'ن )١٤٢(وقد تمت المصادقة على ھ'ذا الق'انون ال'ذي احت'وى عل'ى ،ین عیان وكبار المالكاأل

  ٠)١(م ١٩٢١یار آالشاه في یوم التاسع من  قبل

لف'ي م مس'اعدة بقیم'ة أ ١٩٢١ی'ار آق'دمت الحكوم'ة  ف'ي الثال'ث م'ن ،في الجانب الثقاقي التعلیمي     

ن اغلقت  في أمام الطلبة بعد أ جدید من بوابھاأجل فتح ألمانیة في طھران من لى المدرسة اإلإتومان 

یرانیین اللغات االجنبیة االخرى مشترطة تعلیم اإل،خیرتین بسبب توقف الدعم المالي لھا  السنتین األ

  ٠)٢( بغیة رفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة

ك'''ارلین (ل'''ى عائل'''ة البلجیك'''ي إل'''ف توم'''ان أف'''ي الجان'''ب االجتم'''اعي التك'''افلي ت'''م ص'''رف      

)(karlin (، اث''''ر  م١٩٢١ ذارآوت''''وفي ف''''ي ش''''ھر  بوش''''ھرال''''ذي ك''''ان رئیس''''اً ل''''دائرة جم''''ارك

  ٠)٣(لم بھ أمرض 

تومان'ات لورث'ة محم'ود خ'ان عام'ل البدال'ة ف'ي دائ'رة   عش'رةت'م ص'رف مبل'غ ش'ھري ق'دره كما      

كذلك صرفت مرتبات لثالث'ة ،  )٤(یار بعد خدمة عشرین سنة آالشرطة بطھران الذي توفي في شھر 

   اثنا عشروھم كل من محمد خان الذي صرف لھ ،رجال الشرطة الذین قتلوا في یوم االنقالب  من

                                                 
  . ١٥٣-١٥٢ص ، المصدر السابق ،باقر عاقلي (١)

     ٠ ١٥٢ص،المصدر السابق ،حسین مكي (٢)

شنبھ دھم ب$رج حم$ل تخ$اقوى    ،جھاردھم جلسة ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائى ،ا .م.ت.م.م.ا )(١
  .ش ١٣٠٠ئیل 

 
برداخ$ت اعان$ھ   ،ھـ$ـ  ١٣٣٩ش$عبان   ٢٢مؤرخھ ، ١٥٥شماره سند ،٩٨٧نمره ،وزارت امور خارجھ  ،ا .م.ا.س )(٢

ش ١٢٩٩ث$$ور  ٥، ١٥٦ش$$ماره س$$ند  ، ١٧٥٨نم$$ره ،وزارت مالی$$ھ ،المص$$در نفس$$ھ   ؛ب$$ھ مدرس$$ھ ای$$ران والم$$ان   
  ٠ والمانبرداخت اعانھ بھ مدرسھ ایران ،

 ٠ش ١٢٩٩بیجي ئیل  ١٣بنجشنبھ ،جلسھ سوم ،صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائى ،ا .م.ت.م.م.ا (٣)

 ٠ش ١٣٠٠برج ثور تخاقوى ئیل  ٢٤شنبھ ،جلسھ بیست وبنجم ،المصدر نفسھ )(٤



                                                 )٨٠(  

ویستمر دفع ھذه المرتب'ات لم'دة ،وباقر خان وعلي امان اللذان صرف لھما سبع تومانات ،تومان    

إذ أراد إش''عار الش''عب اإلیران''ي باھتم''ام الحكوم''ة ،إعالم''ي  وھ''دف الطباطب''ائي٠ )١(ث''الث س''نوات 

  ٠بالفقراء عامة وموظفي الدولة بشكل خاص

  

  

  

  

 

  

                                                 
ف$ت حق$وق   تصویب نامھ ھیئت وزیران در خص$وص بردا ،] ن -٤٧٨٦[ ، ش ١٣٠٠برج ثور ٢٤،ا.م.ت.م.م.ا )(١

  ٠ش ١٢٩٩ورثھ سھ نفر مأمور نظمیھ كھ در شب سوم اسفند 
  
  
  
  
  
  
  
  



)٨١ (     

  العالقات الخارجیة لحكومة الطباطبائي وأثرھا على األوضاع: المبحث الثالث   

   الداخلیة وسقوط الوزارة    

عالقات صداقة مع الدول كافة عل'ى أس'اس  االحت'رام تأكیداً لبرنامج الحكومة المعلن في إقامة       

الدول''ة الروس''یة م''ن أھ''م ال''دول الت''ي أرادت الحكوم''ة اإلیرانی''ة تس''ویة  تع''دو، والمص''الح المتبادل''ة 

وال''ذي ش''جع ،خالفاتھ''ا معھ''ا وب''دء ص''فحة جدی''دة م''ن العالق''ات بینھم''ا الت''ي اتس''مت س''ابقاً ب''التوتر

ھ'''ذا االنق'''الب ب الج'''دد ح'''وارات ترحی'''ب الق'''ادة ال'''روسالحكوم''ة اإلیرانی'''ة عل'''ى ب'''دء مث'''ل ھ'''ذه ال

إذ ع'دوه خط'وة لإلم'ام وخاص'ة بع'د تأكی'د ق'ادة ، االیرانی'ة الجدی'دة واستعدادھم للتعاون مع الحكومة

  ٠)١(م ١٩١٩اإلیرانیة  لعام  –االنقالب على عزمھم إلغاء االتفاقیة البریطانیة 

عق'د معاھ'دة لالروس'یة  –لمفاوض'ات اإلیرانی'ة م ا١٩٢١بدأت في الرابع والعش'رین م'ن ش'باط       

ص''داقة وتع''اون بینھم''ا اس''تكماالً لمباحث''ات ج''رت ف''ي عھ''د وزارة مش''یر الدول''ة الت''ي وص''لت إل''ى 

وتم ، ولم یبق على ضیاء الدین إال وضع اللمسات األخیرة من أجل المصادقة علیھا ،مراحل متقدمة 

في الس'ادس والعش'رین م'ن ش'باط  )موسكو(بمعاھدة التوقیع بین الدولتین على المعاھدة التي عرفت 

التي عدت في حینھا م'ن أعظ'م إنج'ازات حكوم'ة ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي عل'ى الص'عید ، م ١٩٢١

، وبخاصة أنھ'ا وض'عت نھای'ة للتھدی'د الروس'ي ال'ذي ك'ان تواجھ'ھ إی'ران عھ'د القیاص'رة  الخارجي

عم روسیا وكلفت إی'ران الكثی'ر م'ن الم'وارد والحد من نشاط المتمردین على الدولة الذین یحظون بد

من جانبھم كان الروس یسعون من وراء عقد المعاھدة إل'ى إیج'اد ح'دود آمن'ة ، االقتصادیة والبشریة

یران كصدیق وعدم اتخاذھا قاعدة إللحاق األذى بالدولة الروس'یة الحدیث'ة وتخفی'ف إلبالدھم وكسب 

لعجز ھذه الحرك'ات ع'ن الخ'روج م'ن ،ة المعارضة االقتصادي بسبب دعم الحركات اإلیرانی ءالعب

  ٠ )٢( دائرتھا اإلقلیمیة وعدم قدرتھا على الوقوف بوجھ السلطة المركزیة

  

  

  

                                                 
، أطروح$$$ة دكت$$$وراه  ،١٩٤١ -١٩١٧الس$$$وفیتیة  –العالق$$$ات اإلیرانی$$$ة  ،عب$$$د المن$$$اف ش$$$كر جاس$$$م الن$$$داوي     (١)
  ٠ ١٤٦ص، )١٩٩٠،معھد الدراسات القومیة واالشتراكیة : الجامعة المستنصریة ( 

  ٠ ١٤٨ص ،المصدر نفسھ  (٢)

  

  

  



                                                )٨٢(  

أك'''دت روس'''یا ف'''ي موادھ'''ا االول'''ى والثانی'''ة عل'''ى ،م'''ادة  س'''ت وعش'''رینتألف'''ت المعاھ'''دة م'''ن    

جدی'''دة تج'''اه إی'''ران واحترامھ'''ا س'''یادتھا واس'''تقاللھا وإلغ'''اء جمی'''ع االتفاقی'''ات الت'''ي اتب'''اع سیاس'''ة 

 ونص''ت الم''ادة الثالث''ة عل''ى إع''ادة ح''دود البل''دین حس''ب،عق''دت ب''ین روس''یا القیص''ریة وإی''ران 

وإع''''ادة قری''''ة فی''''روزه إلی''''ران واحتف''''اظ روس''''یا بمدین''''ة س''''یراكس ،  )١(م ١٨٨١اتفاقی''''ة ع''''ام 

  ٠)٢(وماجاورھا 

الطرفان بموجب المادة الخامسة بعدم السماح بتأسیس مؤسسات أو جماعات تحت أي اسم تعھد      

وتضمنت المادة عدم السماح للحكومات أو المؤسسات الت'ي ،كان ھدفھا العمل ضد الروس أو إیران 

تعمل ضد أي من الدولتین من نقل أي شي إلى أراضي إحدى الطرفین وال حتى مج'رد العب'ور لنق'ل 

فضالً على منع وج'ود ق'وات عس'كریة لط'رف ثال'ث إذا م'ا ك'ان ھ'ذا التواج'د ق'د یخل'ق ،ء ھذه األشیا

  ٠)٣(مصالح  أو أمن الطرف اآلخر  تھدیداً لحدود أو

أعطت المادة السادسة الحق للروس بالتدخل العسكري في داخل األراضي االیرانیة إذا ما قامت     

أواستغلت األراضي اإلیرانیة لش'ن ع'دوان ،یرانیة دولة ثالثة بمحاولة اعتداء مسلح من األراضي اال

أو تعرض'ت الح'دود الروس'یة إل'ى تھدی'د یتع'ذر التص'دي ل'ھ إال ،عس'كري عل'ى األراض'ي الروس'یة 

وتتعھد الحكومة الروس'یة م'ن جانبھ'ا بمغ'ادرة ، بوساطة التواجد العسكري على األراضي اإلیرانیة 

ب'دو أن ذل'ك یخ'ص التواج'د العس'كري البریط'اني ف'ي وی ٠)٤(األراضي اإلیرانیة بمجرد دفع الخطر 

  ٠إیران بالدرجة األساس بالنسبة للروس

إذ نصت ھذه المادة ،تعد المادة العاشرة من أكثر المواد التي كانت في مصلحة الجانب اإلیراني      

ة على الغ'اء روس'یا الش'یوعیة رس'میاً جمی'ع المعاھ'دات واالتفاقی'ات المفروض'ة م'ن جان'ب القیاص'ر

ی''رتبط  بھ''ا م''ن امتی''ازات أو ق''روض وفوائ''د  م''ع ك''ل م''ا،م ١٩١٧ال''روس عل''ى إی''ران قب''ل الع''ام 

  وخطوط التلغراف ، )٥(وتخلیھا عن جمیع ممتلكاتھا بما في ذلك مصرف اإلقراض الروسي ،

  

                                                 
م ب$ین إی$ران وروس$یا لغ$رض تعی$ین الح$دود الش$رقیة        ١٨٨١عق$دت ف$ي ع$ام    و) اك$ال  (  ـ$ـ عرفت ھذه االتفاقیة ب (١)

وبھ$$ا انتھ$$ت س$$یطرة إی$$ران عل$$ى مدین$$ة م$$رو ،م$$ن تس$$عة بن$$ود وعق$$دت ف$$ي طھ$$ران  وتألف$$ت) ق$$زوین(لبح$$ر الخ$$زر 
 ٠ ١٠١ص،المصدر السابق ،دونالد ولبر  ٠التاریخیة 

: جامع$ة البص$رة   ( ،١٩٤١ – ١٩١٧الس$وفیتیة   –العالق$ات االیرانی$ة   ،جھاد صالح العم$ر  ،ودة عودة سلطان ع )(٢
  ٠ ١٢ص، ) ١٩٩٠، مركز الدراسات االیرانیة 

  ٠ ١٠ص،المصدر نفسھ  (٣)

 ٠ ١٨٠ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ،جالل الدین مدني  (٤)

كمال  ٠ملیون روبل ذھب  ١٠٠مقابل حوالي بلغت أثمان الممتلكات والمؤسسات التي تخلت عنھا روسیا بدون  )(٥
  ٠ ٢٧٤ص، ٠٠٠دراسات في تاریخ  ،مظھر 

 



                                                 )٨٣(  

وأعادت ھذه المادة للجانب االیراني ، دات كھربائیة ت في میناء انزلي تشمل مخازن ومولأومنش   

  ٠)١(حق المالحة في بحر قزوین والصید المشترك فیھ 

عل''ى أن یعام''ل ،ألغ''ت الم''ادة الثالث''ة عش''رة االمتی''ازات القنص''لیة الت''ي ك''ان یتمت''ع بھ''ا ال''روس     

  ٠)٢(الرعایا الروس واإلیرانیون معاملة متساویة في البلدین 

عل'ى أن تف''رض ،ی'ت زالعش'رون عل''ى م'نح الط'رفین أح'دھما لآلخ''ر حق'وق التران نص'ت الم'ادة    

وأكدت ك'ذلك عل'ى ض'رورة عق'د معاھ'دة تجاری'ة بینھم'ا ،الضرائب ضمن اإلعراف الدولیة المتبعة 

  ٠)٣(بما یخدم مصالحھما المشتركة وتعزیر األواصر بینھما 

ح الم''واطنین ال'روس ال''ذین اعتقل''تھم إلظھ'ار حس''ن النوای''ا أطل'ق ض''یاء ال''دین الطباطب'ائي س''را    

م عادت العالقات التجاریة بین خراسان ١٩٢١وفي اواسط آذار، القوات البریطانیة في شمال إیران 

ومن''اطق تركس''تان الروس''یة الت''ي كان''ت متوقف''ة بس''بب اج''راءات الم''وظفین البلجی''ك ال''ذین ك''انوا 

  ٠)٤(یشرفون على الكمارك اإلیرانیة في خراسان 

الذي وصل إی'ران ف'ي الس'ابع ، )٥() Rotshten(روتشتین  راً لھم في طھران ھولروس سفیعین ا    

وقد حاول ھذا السفیر بث األفكار الشیوعیة عن طری'ق إیص'ال ، م١٩٢١والعشرین من شھر نیسان 

ول''م یقتص''ر األم''ر عل''ى ذل''ك ب''ل ق''ام بتوزی''ع األف''الم ،أخبارھ''ا وإنجازاتھ''ا إل''ى إلص''حف اإلیرانی''ة 

كم'ا افت'تح مدرس'ة ،ونض'الھم ض'د القیاص'رة لى دور السینما تروي كف'اح الق'ادة ال'روسع السینمائیة

وتوثیق العالق'ة م'ع اإلی'رانیین ،روسیة في طھران من أجل جذب الجالیة الروسیة ھناك واستقطابھا 

وشھدت البالد افتتاح العدید من القنصلیات في مختلف الم'دن االیرانی'ة مث'ل رش'ت وتبری'ز ومش'ھد ،

  ٠)٦(ان وإصفھ

  

  

       
                                                 

  ٠ ١٥٠ص،المصدر السابق ، عبد المناف شكر جاسم النداوي  (١)

  ٠ ١٨١ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ،جالل الدین مدني  (٢)

 ٠ ١٥١ص ، المصدر السابق ،عبد المناف شكر جاسم النداوي  (٣)

 ٠ ١٥٦ص،المصدر نفسھ  )(٤

م ١٩١٧صحفي عمل مراسًال لصحیفة غاردیان اإلنكلیزیة قبل الثورة الروسیة عام ،من رفاق لینین : روتشین   (٥)
لھ كت$اب ع$ن   ،بعدھا عمل في الصحافة السوفیتیة ونشر مقاالت عدیدة ادان فیھا سیاسة الدول الكبرى االستعماریة ،

  ٠ ١٥٩ص،المصدر نفسھ ٠یطانیة تجاه مصر مكرس للسیاسة البر) تدمیر مصر( تاریخ مصر بعنوان 

  ٠ ٢٠ص،المصدر السابق ،ھند طاھر البكاء  (٦)



                                                 )٨٤ (  

لحكوم''''ة اإلیرانی''''ة بع''''ض اإلج''''راءات اعل''''ى ال''''رغم م''''ن ھ''''ذه األج''''واء اإلیجابی''''ة اتخ''''ذت     

إذ اق''''دمت عل''''ى ط''''رد أغل''''ب الم''''وظفین ال''''روس ،الت''''ي ك''''ادت أن تعك''''ر االج''''واء الص''''افیة 

إبق'''اء ع'''دد مح'''دود م'''نھم م'''ن ذوي االختصاص'''ات و،الع'''املین ف'''ي بن'''ك اإلق'''راض م'''ن الخدم'''ة 

المھم''''ة الت''''ي یص''''عب إدارة البن''''ك م''''ن دونھ''''م لح''''ین تحوی''''ل ھ''''ذا البن''''ك إل''''ى وزارة المالی''''ة 

وت'''م ص'''رف روات'''ب ثالث'''ة أش'''ھر للم'''وظفین المبع'''دین ھدی'''ة ش'''رط مغ'''ادرتھم إی'''ران ،اإلیرانی'''ة 

ھ''''ذه االج''''راءات  وأب''''دى الس''''فیر الروس''''ي عن''''د لقائ'''ھ الش''''اه ع''''ن امتعاض''''ھ ل،)١( باس'''رع وق''''ت

یس''تطیع أن  وب''ین ل''ھ الش''اه ع''ن رفض''ھ لھ''ذه أالعم''ال لكن''ھ ال،ت''دل عل''ى حس''ن النوای''ا  الت''ي ال

  ٠)٢( كونھم القوة الحقیقیة في البلد  ان الحكومة قد اجبرتھ على القبولیفعل شیئاً وبخاصة 

الثال'ث م'ن  لمنعق'دة ف'ياوافق مجلس الوزراء في جلستھ الثانی'ة ،تنفیذاً لبرنامج الحكومة المعلن      

 –م على الالئحة التي قدمتھا وزارة الخارجیة بخصوص إلغاء االتفاقی'ة البریطانی'ة ١٩٢١شھر آذار

االیرانیة وإرس'ال كت'اب بھ'ذا الخص'وص إل'ى الخارجی'ة البریطانی'ة واس'تالم كت'اب تحری'ري بش'أن 

بالموافق'ة ف'ي الخ'امس انی'ة م'ن وزارة الخارجی'ة البریطوبعد وصول كتاب ،)٣(الموافقة على إلغائھا 

في العشرین م'ن اذار  اإلیراني وجھ ضیاء الدین الطباطبائي بیاناً الى الشعب،عشر من الشھر نفسھ 

عن امتنانھ لالستجابة السریعة من قبل الحكومة البریطانیة التي تدل عل'ى حس'ن  م اعرب فیھ١٩٢١

ً ،النوایا والمودة القدیمة التي تحملھا تجاه ایران  أنھ في الوقت الذي وافقت فیھ بریطانیا على  موضحا

أساس المصالح المشتركة واحترام استقالل  المساعدة على إلغاء االتفاقیة فإنھا أبدت استعدادھا لتقدیم

وأن الجیش ،وعبر ضیاء الدین عن فرحھ وافتخاره ألنھ قد حدث في زمن حكومتھ ،ایران وسیادتھا 

ت'ي ینس'حب منھ'ا الج'یش البریط'اني ف'ي ق'زوین وغیرھ'ا م'ن اإلیراني سوف یشغل جمیع المواق'ع ال

  ٠)٤(المدن 

لك'ن ض'یاء ،رغم االتفاق المسبق ب'ین ض'یاء ال'دین والحكوم'ة البریطانی'ة عل'ى إلغ'اء االتفاقی'ة       

، طمأن'ة الساس'ة ف'ي لن'دن فیھ'ا أراد ،أرسل رسالة سریة إلى سفیر إیران في لن'دن  الدین الطباطبائي

بل إنھ جاء لتھدئة الوض'ع ال'داخلي وإعط'اء ،ا بأنھ تغیر في سیاستھ تجاه بریطانیا ھذوا یفسر أن الو

  وسوف یتم استخدام المستشارین البریطانیین في وزارات مھمة ،الحكومة الفرصة في القیام بواجبھا 

                                                 
ص$ور تجلس$ات كابین$ھ س$ید     ، ا .م.ت.م.م.ا ٠بلغت المبالغ التي ص$رفت لھ$ذا األم$ر ح$والي اربع$ین أل$ف توم$ان         )(١

 ٠ش١٣٠٠جلسھ جمعھ بنجم حمل تخاقوى ئیل ،جلسھ یازدھم ، ضیاء الدین طباطبائي 

 ٠  ٣٦١ص،المصدر السابق ،ین مكيحس )(٢

ح$$وت بیج$$ي ئی$$ل ١٣بنجش$$نبھ ،جلس$$ھ دوم ، ص$$ور تجلس$$ات كابین$$ھ س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي  ، ا .م.ت.م.م.ا )(٣
  ٠ش١٢٩٩

جلس$$ھ یكش$$نبھ ھف$$تم حم$$ل  ،جلس$$ھ س$$یزدھم ،ص$$ور تجلس$$ات كابین$$ھ س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي   ، ا .م.ت.م.م.ا )(٤
   ٠)٢(الى الملحق رقم  للبیان الرجوعالكامل  نصاللالطالع على و٠ش ١٣٠٠تخاقوى 
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ة الدول سیتم استخدام مستشاریھم ف'ي وزارات أق'ل أھمی'ة ل'یس أما بقی، وحساسة كالمالیة والدفاع   

  ٠)١(لھا عالقة في التخطیط االستراتیجي للبلد 

وك'''ان بمق'''دور أي أح'''د ، كان''ت االتفاقی'''ة الت'''ي ألغاھ'''ا ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي میت'''ة أص'''الً      

ا یم'''انعون أن ك'''انو، أن یلغیھ''ا لك'''ن البریط'''انیین عل'''ى ال'''رغم م'''ن یأس''ھم الت'''دریجي م'''ن تنفی'''ذھا 

ألن إلغائھ'''''ا م'''''ن دون تع'''''ویض یعن'''''ي ض'''''یاع سیاس'''''تھم الت'''''ي ،تلغیھ'''''ا ال'''''وزارات الس'''''ابقة 

المتمث'''ل ب'''اإلدارة المالی'''ة  )) روح االتفاقی'''ة((  ـب''' ل'''ذا ح'''اولوا التمس'''ك، مارس'''وھا لم'''دة س'''نیین 

ھ'''ذه النظ'''رة السیاس'''یة ھ'''ي الت'''ي منع'''ت مش'''یر الدول'''ة م'''ن إلغائھ'''ا عل'''ى ، والعس'''كریة إلی'''ران

بینم'''ا س'''محوا ب'''ذلك لض'''یاء ال'''دین ال'''ذي ك'''ان م'''ن س'''نتین ، م'''ن معارض'''تھ الش'''دیدة لھ'''ا  ال'''رغم

كان'''ت وجھ'''ة نظ'''ر  ٠یمج'''د فیھ'''ا ویكت'''ب المق'''االت لبی'''ان أھمیتھ'''ا ف'''ي نھض'''ة ای'''ران الحدیث'''ة

لك'''ن ٠بریطانی'''ا أن مش'''یر الدول'''ة ل'''و ألغ'''ى االتفاقی'''ة لم'''ا أبق'''ى عل'''ى المستش'''ارین البریط'''انیین 

ف''''ي إلغ''''اء االتفاقی''''ة عل''''ى ال''''رغم م''''ن ذل''''ك كان''''ت الحكوم''''ة ال''''رفض الش''''عبي ك''''ان األس''''اس 

بعب'''ارة أدق ، البریطانی'''ة عل'''ى ثق'''ة م'''ن رعای'''ة ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي لمص'''الحھم ف'''ي إی'''ران 

بمثابqqqة تنفیqqqذ االتفاقیqqqة تحqqqت " عل'''ي دش'''تي الص'''حفي االیران'''يك'''ان اإللغ'''اء وعل'''ى ح'''د تعبی'''ر 

  ٠)٢( " بند الغائھا

ورة الموق'''ف بع'''د إلغ'''اء االتفاقی'''ة واالنس'''حاب المتوق'''ع للق'''وات خط''' احم'''د ش'''اه قاج'''ار ادرك      

س'یطرة ض'یاء ال'دین  الس'یما بع'دالبریطانیة في ظل ھذه األوضاع المض'طربة والمس'تقبل المجھ'ول 

وغی''اب الطبق''ة السیاس''یة التقلیدی''ة ال''ذین زج بھ''م ف''ي ،الطباطب''ائي ورض''ا خ''ان عل''ى مقالی''د الحك''م 

لذلك بعث ،دي األحداث في نھایة األمر إلى إزاحتھ من العرش وقد تؤ، یعرف مصیرھم  السجن وال

م إل''ى مل''ك بریطانی''ا ج''ورج الخ''امس یطالب''ھ فیھ''ا ١٩٢١م''ن آذار والعش''رین ببرقی''ة  ف''ي الس''ادس

بس''بب ع''دم اكتم''ال جاھزی''ة ،بإرج''اء انس''حاب الج''یش البریط''اني إل''ى ش''ھر ایل''ول م''ن الع''ام نفس''ھ 

موض'حاً ف'ي الوق'ت نفس'ھ خط'وات الحكوم'ة م'ن ،بلد وسیادتھ القوات اإلیرانیة للدفاع عن استقالل ال

لكن ھذا األمر قد یحتاج إلى شھور عدیدة ، أجل بناء جیش قوي یسد الفراغ المحتمل لھذا االنسحاب 

لكن الجانب البریطاني كان غیر مس'تعد ل'نقض االتف'اق ، في ظل نقص األموال والمعدات العسكریة 

  ٠)٣( حصل على ضمانات ألمنھ وسالمتھ  لذلك رفض طلبھ لكنھ، مع روسیا 

      

                                                 
، ) ش١٣٧٦،مطالع$ات ت$اریخ معاص$ر ای$ران      ھمؤسس: تھران ( ،زندكاني سیاسي ناصر الملك ، رامین بقائي  )(١
  ٠ ٢١٧ص

  ٠ ١٣٨شماره ، ھـ  ١٣٤١رمضان ، تھران ، ) روزنامھ( ، )) شفق سرخ((، ١٩١٩قرارداد ، علي دشتي  (٢)

 ٠ ١١٤ص، المصدر السابق ، ریزي محمد رضا تب (٣)
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باالس'تعانة بالمستش'ارین األجان'ب بأص'دار ق'رار بعد إلغ'اء االتفاقی'ة باش'رت الحكوم'ة اإلیرانی'ة     

  : )١(لإلفادة من خبراتھم في إصالح الوزارات اإلیرانیة وحسب اآلتي

ط عالي الرتبة وأربع وعش'رون ض'ابطاً برت'ب مختلف'ة م'ن الس'وید إلدارة تش'كیالت ق'وات ضاب -١

  ٠الدرك وبإشراف وزارتي الداخلیة والدفاع 

مستش''ار رفی''ع المس''توى وعش''رة متخصص''ین بالش''ؤون المالی''ة م''ن بریطانی''ا بإش''راف وزارة  -٢

  ٠المالیة اإلیرانیة

ال الزراع''ة م''ن أمریك''ا بموافق''ة وزارة مستش''ار رفی''ع المس''توى وعش''رة أخص''ائیین ف''ي مج'' -٣

  ٠والمالیة الزراعة

مستش'ار رفی'ع المس'توى وأربع'ة آخ'رین ف'ي مج'ال القض'اء م'ن فرنس'ا للقی'ام باإلص'الحات ف'ي  -٤

  ٠وزارة العدل السیما بعد إلغاء االمتیازات لجمیع الدول بما فیھا االمتیازات القضائیة

مة التنسیق مع ھذه الدول واختیار األكفاء وإبالغ وزارة وفوض السفیر اإلیراني في إسبانیا بمھ     

وبس'بب ع'دم  ال'دول بع'ضلك'ن ، )٢(الخارجیة الس'تكمال إج'راءات اس'تخدامھم وتحدی'د ص'الحیاتھم 

  ٠)٣(رفضت الطلب مثل الوالیات المتحدة األمریكیة  االستقرار االمني الذي تشھده إیران

ونیتھ'ا ف'ي إرس'اء قواع'د الص'داقة ، یازھ'ا ألی'ة دول'ة على الرغم م'ن ادع'اء الحكوم'ة بع'دم انح     

كم'ا ھ'و مالح'ظ م'ن قائم'ة ،لكن األحداث أثبتت عكس ذلك ، والمصالح المشتركة مع الدول جمیعھا 

الت'ي ك'ان م'ن ،ترغب الحكومة باستدعائھم التي یخلو منھ'ا المستش'ارون ال'روس  الذینالمستشارین 

د الص''داقة إل'یھم أكث''ر م''ن أی''ة دول''ة أخ''رى نظ''راً للح''دود المفت'رض عل''ى الدول''ة اإلیرانی''ة أن تم''د ی''

ویتضح أیض'اً ،والتاریخ السیاسي الطویل بینھما الذي شھد توترات وحروب عدیدة  بینھما المشتركة

ف'ي ح'ین ل'م یم'ارس ھ'ذا ،من ضغط الحكومة اإلیرانیة على الروس لسحب قواتھم من ش'مال إی'ران 

  ٠)٤(الضغط على القوات البریطانیة 

  

                                                 
    .ش١٢٩٩بیجي ئیل  ١٣بنجشنبھ ،جلسھ دوم ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائي ، ا .م.ت.م.م.ا )(١

  ٠ ٢٩٢ص،المصدر السابق  ، حسین مكي (٢)

 ٠ ١٣١،المصدر السابق ،فوزیة صابر محمد  )(٣

  ٠ ١٣٦ص،المصدر السابق ،عبد االلھ  بدر علي االسدي  )(٤
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فبع''د أن ق''ررت ،  ل''دن حكوم''ة الطباطب''ائيك''ان الجان''ب األمن''ي ق''د أخ''ذ االھتم''ام األكب''ر م''ن     

طالبت حكومة ضیاء الدین الطباطب'ائي ،لقرب االنسحاب من إیران  )١( بریطانیا حل شرطة الجنوب

وبعد استحصال الموافقة من الجانب البریطاني قرر مجلس ال'وزراء ،بتحویلھا إلى اإلدارة اإلیرانیة 

 وخالف ما ، )٢(م تشكیل لجنة إلعادة ھیكلتھا وتنظیم میزانیة خاصة بھا ١٩٢١في العشرین من آذار

قرر ضیاء ال'دین الطباطب'ائي ف'ي  ،باط سویدیین إلدارة الشرطة اإلیرانیة ــھو مقرر من استقدام ض

وعل'ل الس'بب ب'أن اس'تخدام ،م إس'ناد ھ'ذه المھم'ة إل'ى البریط'انیین ١٩٢١آذار الثالث والعشرین من 

العناصر السویدیة یتطلب مدة طویلة وبق'اء ھ'ذه الق'وات دون قی'ادة وإش'راف ق'د یس'لبھا حال'ة النظ'ام 

السیما أن الضباط ال'ذین س'وف ی'تم اس'تخدامھم ك'انوا ض'من إدارة ھ'ذه الق'وة ،ویسبب الفوضى فیھا 

  ٠)٣(یجعلھم األنسب لھذه المھمة  ماوھذا ،سابقاً 

تم تخصیص ،الروسي من إیران  –الفراغ األمني الذي سوف یحدثھ االنسحاب البریطاني ء لمل     

وت''م اعتم''اد مبل''غ ، عش''رة اآلف توم''ان لتش''كیل ق''وة عس''كریة ف''ي آذربیج''ان م''ع اقام''ة معس''كر لھ''ا 

وتم تخصیص مئت'ان وخمس'ون ،العراق ثالثمائة ألف تومان لشراء أسلحة من الجیش البریطاني في 

وتق'رر ایض'اً اعتم'اد مئ'ة أل'ف توم'ان ، ألف تومان لشراء أسلحة من الج'یش البریط'اني ف'ي ق'زوین 

وب'النظر للحاج'ة لزی'ادة أع'داد ،  )٤(لتشكیل قوة عسكریة لتح'ل مح'ل الق'وات البریطانی'ة ف'ي ق'زوین 

أل''ف  ٧١١,٦٢٥زارة الداخلی'ة ال''ى تق''رر رف'ع میزانی''ة و، الش'رطة ف''ي طھ'ران وب''اقي المحافظ'ات 

  ٠)٥(تومان 

كون مھمة الجیش األساس'یة حمای'ة ال'وطن م'ن االعت'داءات الخارجی'ة الت'ي تس'تلزم بق'اءه عل'ى      

  وص استخدام أفراد الجیش ـــتم إلغاء المراسیم المعمول بھا سابقاً بخص،الحدود بصورة مستمرة 

  

  
                                                 

لتض$ع ح$دًا   ،م ١٩١٦وھي قوة بنادق جن$وب ف$ارس الت$ي ش$كلتھا بریطانی$ا برئاس$ة بیرس$ي س$ایكس  اوائ$ل س$نة           (١) 
وقد أصبحت ھذه الق$وة قانونی$ة بموج$ب    ،بان الحرب العالمیة األولى آللفوضى واالضطرابات في الجنوب اإلیراني 

فص$ول م$ن ت$اریخ    ،خض$یر مظل$وم فرح$ان الب$دیري     ٠م ١٩١٧اتفاق وقعتھ بریطانیا مع الجان$ب اإلیران$ي ف$ي آذار    
 ٠ ١٤٢ -١٤١ص، ٠٠٠ایران 

  
ح$وت بیج$ي ئی$ل     ٢٩جلس$ھ ش$نبھ   ،جلسھ نھ$م  ، صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائي ، ا .م.ت.م.م.ا )(٢

  ٠ ش١٢٩٩

ت س$ید ض$یاء   مصوبھ ھیئ$ت دول$  ، ش ١٣٠٠برج ثور تخاقوى ئیل  ٥،] ن -٤٨٠٠[،١٣٨٠نمره ،ا .م.ت.م.م.ا )(٣
الدین الطباطبائي در خصوص استخدام صاحب منصبان انكلیس برایا داره بلیس جنوب كھ از طرف انكلیسیھا ب$ھ  

  ٠ایران واكذار شده است 

حم$$ل  ١٤جلس$$ھ یكش$$نبھ ،جلس$$ھ ب$$انزدھم ، ص$$ور تجلس$$ات كابین$$ھ س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي ، المص$$در نفس$$ھ(٤) 
 ٠ش  ١٣٠٠تخاقوى ئیل 

  
  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٧بنجشنبھ ،جلسھ ھشتم ، نفسھ المصدر (٥)
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وتق''رر تعی''ین حراس''اً ،حراس''اً أمنی''ین عل''ى دوائ''ر الدول''ة والس''فارات االجنبی''ة ومن''ازل األعی''ان   

  ٠)١(مدنیین یكونون ضمن تشكیالت وزارة الداخلیة 

وف'''''ي الھیكلی'''''ة ،من'''''ذ األی'''''ام األول'''''ى لالنق'''''الب بإع'''''ادة ھیكلتھ'''''ا وباش'''''رت وزارة ال'''''دفاع     

خ'''ان اص'''بحت الق'''وات األمنی'''ة األخ'''رى تح'''ت ام'''رة ق'''وات  الجدی'''دة واس'''تجابة لمقت'''رح رض'''ا

وعل'''ى الرغ'''ـم ، )٢(فـ'''ـأصبح رض'''ا خ'''ـان ال'''ـقوة ال'''ـوحیدة المس''یطرة عل'''ى البل'''د فع'''ـلیاً ،الق''وزاق 

م''''ن الت''''ـنسیق الم''''ـشترك لالنق''''الب ب''''ین ق''''وات ال''''درك والق''''وزاق فق''''د ظل''''ت العالق''''ة بینھم''''ا 

ألوام'''ر وزی'''ر ال'''دفاع مس'''عود  مت'''وترة وتص'''اعدت ح'''دتھا بس'''بب رف'''ض رض'''ا خ'''ان االنص'''یاع

ك'''ان  إذ ك'''ان رض'''ا خ'''ان ی'''راه ض'''ابطاً عادی'''اً ف'''ي ال'''درك وإن إعطائ'''ھ وزارة ال'''دفاع،كیھ'''ان 

وھqqqذا الینسqqqجم قqqqط بqqqین  " كون'''ھ القائ'''د الع'''ام للج'''یش، أم'''راً یص'''عب تقبل'''ھ م'''ن رض'''ا خ'''ان

  ٠)٣( "الرئیس والمرؤوس 

في السیطرة على مقالید األمور  خان ن الطباطبائي ورضایكان للتنافس الشخصي بین ضیاء الد     

فف'ي أول األم'ر ك'ان رض'ا خ'ان ینص'اع ألوام'ر ض'یاء ، انعكاساتھا السلبیة عل'ى الوض'ع ف'ي إی'ران

لكن الحتكاكھ المباشر برج'ال السیاس'ة وازدی'اد خبرت'ھ أص'بح طموح'ھ اكب'ر م'ن ،الدین الطباطبائي 

جلس'ات مجل'س ال'وزراء عل'ى  لھ'ذا أص'ر رض'ا خ'ان عل'ى حض'ور، منصبھ كقائد لق'وات الق'وزاق 

احم'د وق'د لم'س ، یتمتع بمنصب وزاري كي یكون قریباً من مركز القرار السیاس'ي الرغم من أنھ ال

ھذا الطموح وبدأ التقرب من رضا خان م'ن أج'ل إح'داث الص'دع ب'ین رض'ا خ'ان والطباطب'ائي  شاه

م قل'د ١٩٢١م'ن آذار  فف'ي ی'وم الث'اني والعش'رین،ألن بقاءھما قوة موحدة خطر علیھ وعلى عرش'ھ 

لقqد  "الملك في حفل رسمي بالقصر الملكي رضا خ'ان س'یف مرص'ع ب'الجواھر وأثن'ى علی'ھ بقول'ھ 

  ٠)٤( "أثبت وأوضحت أن اإلیراني أھل إلدارة الجیش 

ك''''ان الش''''اه مس''''تاًء م''''ن رئ''''یس ال''''وزراء بع''''د زج''''ھ ف''''ي الس''''جن أغل''''ب رج''''ال ال''''بالط      

ودخ''ول ض''یاء ال''دین عل''ى ،خف''یض راتب''ھ الش''ھري فض''الً عل''ى أم''ور أخ''رى منھ''ا ت،واألم''راء 

األم'''ر ال'''ذي أدى بالش'''اه إل'''ى تنبیھ'''ھ باختی'''اره ،الش'''اه دون موع'''د مس'''بق وف'''ي أوق'''ات راحت'''ھ 

  ٠)٥( أوقاتاً محددة للقاء بینھما

                                                 
  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٢،جلسھ ششم ، المصدر نفسھ(١) 

  ٠  ٢٠٦ص، المصدر السابق ،فاطمھ معزي  (٢)

  ٠ ١٧٨ص، المصدر السابق ، أمیر أحمدي  (٣)

  ٠  ٣٤٤ص، المصدر السابق ، حسن االمین  )(٤

  ٠ ٢٩٥ص، المصدر السابق ، حسین مكي (٥)

  



                                                 )٨٩(  

ألح'د  االخی'رحمای'ة ئي ورض'ا خ'ان ھ'و ب'ین الطباطب'امن أھم القضایا التي وسعت شقة الخالف    

علـى الرغم مـن أوامر ض'یاء ال'دین إل'ـى ض'باط ال'درك ،المتنفذین في مدینة زنجان فـي إقلیم كیالن 

وق''ـد ، أذ استط''ـاع الف''رار وال''ذھاب إل''ـى طھ''ران لع''ـالقة وثیق''ة تربط''ھ م''ـع رض''ـا خ''ان ،ب''ـاعتقالھ 

ن ـشرین م'ـلس'ة مجل'س ال'وزراء ف'ي الث'اني والع'وفي ج،ضیاء الدین الطباطبائي من األمر انزعـــج

  امـــان إلى القیـھ رضا خـونب،ار ضیاء الدین الموضوع ـم أث١٩٢١آذار 

ول'''م یك'''د ، بوظائف'''ھ فق'''ط وع'''دم الت'''دخل مطلق'''اً ف'''ي الش'''ؤون السیاس'''یة ألنھ'''ا م'''ن اختصاص'''ھ  

وق'''اطع  ورد علی'''ھ بص'''ورة مھین'''ة ض'''یاء ال'''دین م'''ن أن ینھ'''ي كالم'''ھ حت'''ى غض'''ب رض'''ا خ'''ان

تح'''ت  جمیعھ'''ا كان'''ت عن'''دھا أدرك الطباطب'''ائي خط'''ورة الموق'''ف ألن الق'''وات،الجلس'''ة وخ'''رج 

لك'''ن رض'''ا خ'''ان رف'''ض ، ل'''ذلك طل'''ب م'''ن بع'''ض ال'''وزراء ال'''ذھاب إلی'''ھ وتھدئت'''ھ ،تص'''رفھ 

  ٠)١( استقبالھم وأخذ یھدد الحكومة

ھ بعد ذلك أخذ رضا خان ی'رفض الق'رارات الت'ي یراھ'ا غی'ر منس'جمة ومص'الحھ ومنھ'ا رفض'      

م بتس''لیم مئ''ة جن''دي م''ن ق''وات الق''وزاق م''ن أج''ل ١٩٢١طل''ب وزی''ر ال''دفاع  ف''ي االول م''ن نیس''ان 

حی'ث رأى فی'ھ ، إرسالھم إل'ى من'اطق س'منان ودامغ'ان ش'رق طھ'ران لض'بط األم'ور األمنی'ة فیھم'ا 

وفي ی'وم الراب'ع عش'ر م'ن ، اضعاف لقواتھ وبعد جدال طویل وافق على ارسال خمسین جندي فقط 

م رفض رضا خان تنفیذ بعض أوامر االعتقال الصادرة من رئ'یس ال'وزراء حت'ى أن'ھ ١٩٢١نیسان 

وف'ي إح'دى االجتماع'ات لمجل'س ال'وزراء ف'ي العش'رین م'ن ، مزق الكتاب أم'ام أنظ'ار الحاض'رین 

وك'ان ،م دخل رض'ا خ'ان وب'دأ بالق'اء ال'تھم واإلھان'ات لوزیرال'دفاع وبع'ض ال'وزراء ١٩٢١نیسان 

عن'دھا أدرك ض'یاء ال'دین خط'ورة الموق'ف وبع'د مباحث'ات طویل'ة م'ع ، اھي خطابھ بلھجة اآلمر الن

وزیر الدفاع مسعود كیھان اتفقا عل'ى أن یت'ولى رض'ا خ'ان منص'ب وزی'ر ال'دفاع  وتكلی'ف ش'خص 

س'یطرھذا القائ'د عندئ'ذ یمك'ن تنحی'ة  وإذا م'ا، االمنیة التي كانت بأمرة رضا خ'ان آخر بقیادة القوات

الً اس'تقال مس'عود كیھ'ان م'ن منص'بھ ف'ي الث'امن والعش'رین م'ن نیس'ان وفع، رضا خان من منصبھ 

 ،خطط ل'ھ الطباطب'ائي وكیھ'ان جرت عكس ما االمورلكن ، م لیصبح مستشاراً في الحكومة ١٩٢١

مرسوماً في الثالثین من نیسان من الع'ام نفس'ھ بتعی'ین رض'ا خ'ان وزی'راً لل'دفاع  احمد شاهأصدر  إذ

  ٠ )٢(وھكذا تنامت قوة رضا خان أكبر من ذي قبل ،قوات فضالً على بقائھ قائداً لل

  

                                                 
 ٠ ٣٢٥- ٣٢٣ص ، المصدر السابق ،حسین مكي (١)

  ٠ ٢٤٦ -٢٤٤ص ، المصدر السابق ،یحیى دولت ابادي (٢)

  

  



                                                  )٩٠(  

بع'د أن ب'ات ، أصبح واضحاً أن قوة رضا خان باتت تشكل خطراً عل'ى ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي    

خافی'اً  ین ال'ذي ل'م یك'نونش'ب ص'راع ب'ین ال'رجل، مسیطراً على جمیع القوات العس'كریة ف'ي ال'بالد 

حتى على مستوى الرأي العام إذ تساءلت صحیفة الت'ایمز الھندی'ة ف'ي مق'ال لھ'ا ف'ي الراب'ع م'ن آی'ار 

فبع''د أن عب''رت الص''حیفة ع''ـن ، ع''ن الح''اكم الحقیق''ي إلی''ران  )دكتاتوریqqة إیqqران(م بعن''وان ١٩٢١

اء الدی'ـن الطبـاطب'ـائي ورض'ا وبالتعـاون الذي كـان یسود قائ'دي االن'ـقالب ض'ی،سعادتھا باالنقالب 

وقیامھما باإلصالحات المھمة التي تخدم إیران ومنھا ط'رد األجان'ب وال'تخلص م'ن الق'روض ،خان 

حذرت الصحیفة من الصراع الذي ، الخارجیة واالعتماد على العائدات الداخلیة لرفد میزانیة الدولة 

أت الص'حیفة بس'قوط ال'وزارة إذا ل'م یدور بین الرجلین الذي سوف ی'ؤدي ال'ى ت'دھور األح'وال وتنب'

یسود الوزارات  ضیاع االنجازات السابقة خصوصا ًوالفساد الذي"  وإلى تحل االموربصورة ودیة

  ٠)١( "وانقسام الفئة السیاسیة الى مؤید لھذا الطرف والعمل إلسقاط الطرف االخر ،

اعتم''اده الكل''ي عل''ى ق''وات لع''ل م''ن أھ''م األخط''اء الت''ي وق''ع بھ''ا ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي ھ''و      

وعدم منحھ االھتمام لباقي القوات التي یمك'ن أن ت'دعم ، القوزاق التي كانت بإمرة غریمھ رضا خان

موقفھ في صراعھ مع رضا خان الذي اس'تطاع م'ن اس'تقطاب الض'باط إل'ى جانب'ھ واغ'داق األم'وال 

  ٠)٢(علیھم بغیھ كسبھم الى جانبھ 

تألیف'ھ كتیب'ة طباطب'ائي باتخ'اذ بع'ض اإلج'راءات ل'دعم موقف'ھ منھ'ا من جانبھ بدأ ضیاء ال'دین ال     

توجیھھم نحو اغتی'ال رض'ا  عسكریة خاصة تتبعھ مباشرة وجھزھا باالسلحة والمعدات الالزمة وتم

 الطباطب'ائي ما یفكر فیھ ض'یاء ال'دین من معرفة تمكن بفضل قوة استخباراتھو لكن رضا خان، خان

  : )٣(ومن أھمھا فبدأ باتخاذ بعض اإلجراءات 

  ٠االمتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء   -١

  ٠استبدال حراس مجلس الوزراء بمجموعة من الموالین لھ   -٢

  ٠اباد على اطراف العاصمة حنقل مقر قوات القوزاق من طھران إلى القصر القاجاري في فر -٣

االت القص'وى م'ع وض'ع أش'د مالزمتھ البقاء في مقر قوات القوزاق وع'دم الخ'روج إال ف'ي الح' -٤

  ٠الموالین لھ على نقاط الحراسة 

  

                                                 
ترجم$$$ھ مقال$$$ھ  ، ] ك ١٣٩ -١ -٩٢[ ،م ١٩٢١م$$$ایو  ٤،دار الترجم$$$ھ ،وزارت ام$$$ور خارج$$$ھ  ، ا .م.ت.م.م.ا (١)

 ٠ش   ١٢٩٩روزنامھ تایمز ھندوستان در باره كودتاى سوم اسفند 

  ٠ ٢٥١ص، المصدر السابق ، مكي حسین )(٢

  ٠ ٢٥٤ص ،المصدر نفسھ  (٣)



                                                )٩١(  

أما موقف بریطانیا من األحداث الدائرة فكان باتجاه دعم ھ'ذه الحكوم'ة وبق'اء التح'الف ب'ین رض'ا   

م م'ع ١٩٢١لخ'امس م'ن آی'ار خان وضیاء الدین الطباطبائي ویظھر ھذا من إجرائھا ح'وارات ف'ي ا

إذ اج'رت مفاوض'ات م'ع ق'وام الس'لطنة ودعت'ھ لمس'اندة ،بعض السجناء من أجل دعم ھ'ذه الحكوم'ة 

لكن قوام السلطنة أك'د لھ'م ،والتعاون معھا والوقوف خلفھا فال جدوى من معارضتھا ، ھذه الحكومة 

ء فل'ن یقف'وا مكت'وفي األی'دي أن ھذه الحكومة لن یكتب لھا النجاح ألنھ بمج'رد اط'الق س'راح الس'جنا

  ٠)١(وسیسعوا إلسقاط حكومة  ضیاء الدین الطباطبائي 

بع'د أن لمس'ت طموح'ھ ال'ذي م'ن الص'عب ، لكن موق'ف بریطانی'ا تغی'ر باتج'اه دع'م رض'ا خ'ان     

فض'الً ،الوقوف ضده لذلك حاولت مسایرتھ حت'ى ل'و ك'ان عل'ى حس'اب ص'دیقھا الق'دیم الطباطب'ائي  

 اء ال''دین ف''ي تحس''ین ص''ورتھا وازدادت النقم''ة علیھ''ا م''ن جان''ب المثقف''ینعل''ى ذل''ك فق''د فش''ل ض''ی

فضالً على فشل ض'یاء ال'دین ف'ي القض'اء عل'ى ، الذین اتھموھا بأنھا تقف وراء االنقالب  اإلیرانیین

ك'ل ھ'ذا ك'ان ف'ي ،حركة كوجك خان التي كانت م'ن أھ'م الحرك'ات الت'ي تھ'دد مص'الحھا ف'ي إی'ران 

م تطال'ب ١٩٢١د أن شھدت البالد مظاھرات واسعة ف'ي أواس'ط آی'ار خاصة بع،مصلحة رضا خان 

وج'رت ، وحدوث عدة محاوالت لتفجیر مقرات الدولة ومنھا مق'ر رئ'یس ال'وزراء،بإسقاط الحكومة 

وھددوا باالعتصام في مسجد الشاه عبد العظیم حت'ى س'قوط الحكوم'ة ،اجتماعات للعلماء والمفكرین 
)٠)٢  

حدوث تضخم مالي كبیر في البلد بسبب فش'ل  ف ضیاء الدین الطباطبائيموقمما زاد في سوء       

الحكومة الحصول على قرض من بریطانی'ا لتحس'ین الوض'ع الم'الي فب'دأت بف'رض ض'رائب جدی'دة 

 ح'دوث وإصدارعملة ورقیة فئة ألف تومان من دون وجود غطاء لھا في البنك األمر ال'ذي أدى إل'ى

ة الى سحب ضیاء الدین الطباطبائي لمبلغ ثمانمائة ألف توم'ان ویعود سبب ھذه األزم، تضخم مالي 

ك'ل ھ'ذا ك'ان عل'ى حس'اب اقتص'اد ،في بدایة االنق'الب م'ن أج'ل كس'ب ال'والءات وإرض'اء الض'باط 

  ٠)٣(البالد وبناه التحتیة التي كانت بأشد الحاجة لمثل ھذه األموال 

  

  

                                                 
  ٠ ٣١٣ص ، المصدر السابق ،حسین مكي  (١)

  ٠  ٣٤٩ -٣٤٧ص، المصدر نفسھ  (٢)

  ٠ ١٧٦ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ،جالل الدین مدني  (٣)

  

 



                                                 )٩٢ (  

م ١٩٢١أنھ بعد تأخر دفع رواتب قوات القوزاق لشھرآیار ،مما یدل على سوء األحوال المالیة       

فأمر قواتھ بإحضار ھذه ، تناھى إلى مسامع رضا خان وجود اآلف التومانات في مقر بلدیة طھران 

باالستیالء  لكن أمین الصندوق رفض تسلیمھا من دون إذن من الحكومة فقامت ھذه القوات،األموال 

  ٠)١( علیھا بقوة السالح

بع''د بل''وغ األزم''ة المالی''ة مرحل''ة خطی''رة قام''ت الحكوم''ة بمص''ادرة أم''الك الس''جناء وتحویلھ''ا      

إذ ص'ودر بس'تان رئ'یس ال'وزراء األس'بق ع'ین الدول'ة المس'مى ،للدولة لإلفادة منھا ف'ي ح'ل األزم'ة 

الت'ي أوقف'ت  )٣(االرأعظم محم'د تنك'ابني وص'ودرت أم'الك سبس'ھ، )٢( بالمجیدیة إلى دائرة الق'وزاق

 ،وخیر ضیاء الدین السجناء بین دفع خم'س وعش'رون أل'ف توم'ان أو البق'اء ف'ي الس'جن،  )٤(للبلدیة 

الس'ید لى رأس'ھم ـخاصة ال'ذین یتوق'ع م'نھم إث'ارة المش'اكل ع'ـم یشمل جمیع السجناء بـھذا اإلجراء ل

قس''م م''ـن الس''جناء دف''ـع المبل''ـغ أشــ''ـاع ض''یاء  وعنـ''ـدما رف''ض ، حس''ن الم''ـدرس وقـ''ـوام الس''لطنة 

لك'ن ھ'ذا ،الدیـن خـبراً بإعدام بعض ألسجناء من دون محاكمة بقصد إخافتھم وإرغ'امھم عل'ى ال'دفع 

ال'ذي طل'ب رض'ا خ'ان عل'ى  احم'د قاج'ار األمر انقلب على ض'یاء ال'دین إذ وص'ل الخب'ر إل'ى الش'اه

ن بع'دم التع'رض ألي م'ن الس'جناء وإص'دار فوع'ده رض'ا خ'ا،الفور واستفسر منھ حول الموض'وع 

فاستطاع رضا خان بموقفھ ھذا تعزیز مكانتھ لدى الش'اه وال'بالط ،األوامر بذلك إلى الجھات المعنیة 

  ٠)٥( على حد سواء

اس''''تغل رض''''ا خ''''ان ھ''''ذه األوض''''اع أحس''''ن اس''''تغالل وب''''دأ باالتص''''ال بكب''''ار السیاس''''یین       

نتق'''د الحكوم'''ة وض'''عفھا ف'''ي معالج'''ة األم'''ور وأخ'''ذ ی،وأع'''رب ع'''ن س'''خطھ م'''ن أح'''وال ال'''بالد 

وب'''دأ ض'''باط الق'''وزاق بتحس'''ین ص'''ورة رض'''ا خ'''ان ،المت'''دھورة الت'''ي یعیش'''ھا الش'''عب اإلیران'''ي 

ك'''ل ھ'''ذا م'''ن أج'''ل تھیئ'''ھ الن'''اس للتغیی'''ر ،وإظھ'''اره بمظھ'''ر ال'''وطني الغی'''ور عل'''ى مص'''الح البل'''د 

  ٠)٦(المرتقب 

                                                 
  ٠ ٣٥١ص ،المصدر السابق ، حسین مكي (١)

نده قزاقخانھ بھ خوان$د حكوم$ت نظ$امي طھ$ران مبن$ي تحوی$ل دادان       نامھ سلطان سید محمد نمای، ا .م.ت.م.م.ا )١٩٩(
 ٠ش ١٣٠٠حمل  ٢٩، ] ن -٦١٤٦٣[ ،باغ مجیدیة متعلق عین الدولة بھ وي 

أبوه الفریق حبیب اهللا خان تنكابنى الذي قتل في  اح$دى المع$ارك ف$ي    ،  م١٨٣٥ولد في عام : محمد ولي خان   )(٣
تنكابنى لعدة س$نوات  مدینة وحكم ، م ١٨٨٤محمد ولي خان  فریقًا في سنة أصبح ، م ١٨٣٨عام  بافغانستان ھرات

أب$و  ٠م ١٩٠٩كما اصبح وزیر الدفاع بعد سقوط محمد علي شاه في تموز ،ثم حاكم كیالن،ثم أصبح حاكم استراباد 
 ٠ ٥٣-٥٢ص، المصدر السابق ، الحسن علوي 

اثاثی$ھ  ،خ$ان تنك$ایني در خص$وص وض$عیت ام$الك      كزارش كمیسیون مصادرة اموال محمد ول$ي  ،ا .م.ت.م.م.ا )(٤
 ٠ش ١٣٠٠ثور  ٦مؤرخھ ،] ن – ٣٤٢٨٨[، ودارابیھاي 

  ٠ ١١٢ص ،المصدر السابق ،سعید الصباغ  (٥)

  ٠ ٣٦٧ص ،المصدر السابق ،حسین مكي (٦)



                                                 )٩٣ (  

فوط''د عالقت''ھ ب''ولي العھ''د ،ك''ان ض''یاء ال''دین یعل''م ب''أن إی''ران غی''ر مھی''أة للنظ''ام الجمھ''وري    

م لإلع''داد ١٩٢١محم''د حس''ن می''رزا ودخ''ل ف''ي مفاوض''ات س''ریة مع''ھ ف''ي العش''رین م''ن آی''ار 

وی'''تم تنص'''یب محم'''د حس'''ن می'''رزا ش'''اھاً ،لمق'''دمات انق'''الب ث'''اني یط'''یح بالش'''اه وبرض'''ا خ'''ان 

بزم'''ام اإلم'''ور الن'''ھ س'''وف یص'''بح  الس'''یطرةن ض'''یاء ال'''دین م'''ن عل'''ى إی'''ران وعن'''دھا ی'''تمك

  ٠)١( الجدید صاحب الفضل على الشاه

وقد عمل ضیاء الدین باإلعداد لالنقالب باالتصال مع قوات الدرك القریبة من طھران مث'ل ق'م       

ت وقزوین وسمنان عن طریق برقیات مشفرة وعین لھم أماكن للتمركز فیھا إلى حین وصول تعلیما

  یخطط  ن معرفة ماـلكــن رضا خان استطاع م ، )٢(بالتحرك على العاصمة 

وأبل'غ رض'ا ، لــھ رئیس الوزراء عن طریق أحد عیونھ الذي ك'ان یعم'ل ض'من ح'رس ول'ي العھ'د 

وعرض علیھ خطة الغتیال ضیاء الدین الطباطبائي لكن الشاه رف'ض  احمد قاجار باالمر خان الشاه

م ١٩٢١طبائي للحضور إلى القص'ر الملك'ي ف'ي الثال'ث والعش'رین م'ن آی'اروتم استدعاء الطبا،ذلك 

إن شqqئت  "لك'ن ض''یاء ال''دین رف''ض ذل'ك وق''ال ل''ھ  ،وطل'ب من''ھ الش''اه تق'دیم اس''تقالتھ حقن''اً لل''دماء ،

  ٠الملكيالقصر  الطباطبائي وعندھا غادر )٣( "فاعزلني 

نظ'راً لوج'ود  د قوات الدرك عن دعم'ھطلب الشاه من الطباطبائي تقدیم استقالتھ بھدف إبعاكان      

أرادة ب'''ج'''اءت وكانھ'''ا  ل'''ذلك اراد الش'''اه اظھ'''ار االس'''تقالة ،ع'''دد كبی'''ر م'''ن الض'''باط الم'''والین ل'''ھ 

خرجت في یوم الرابع والعش'رین م'ن ،  االخیر التنحي عن رئاسة الوزارة وبعد رفض، الطباطبائي

الحكوم'ة ومحاكم'ة المس'ؤولین  م مظاھرات في مس'جد الش'اه عب'د العظ'یم تطال'ب بس'قوط١٩٢١آیار

فیھا بسبب األوضاع السیئة التي یعیش فیھا المواطنون وعدم قدرتھا على معالجتھا عل'ى ال'رغم م'ن 

   ٠)٤(وطلب المتظاھرون من الشاه بعزلھ على الفور،وعودھا السابقة

بعد أن أعط'ي الض'وء األخض'ر م'ن جان'ب البریط'انیین عل'ى الس'یطرة عل'ى وعمل رضا خان      

لوزارات كافة بما فیھا مق'ر مجل'س ال'وزراء وھك'ذا فق'د ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي ك'ل ش'ي وأص'بح ا

أم'راً بع'زل  م١٩٢١فأص'در الش'اه ف'ي الخ'امس والعش'رین م'ن آی'ار ،واضحاً أنھ الحول ل'ھ والق'وة 

   ٠)٥(ضیاء الدین الطباطبائي من رئاسة الوزارة 

                                                 
 ٠ ٣٦٥ص ،المصدر نفسھ  )(١

  ٠ ١٧٧ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر ،جالل الدین مدني  (٢)

  ٠ ١٥٣ص ،در السابق المص،باقرعاقلي (٣) 

  ٠ ١٥٤ص،المصدر نفسھ  (٤)

  ٠ ١٧٨ص،٠٠٠تاریخ سیاسي معاصر،جالل الدین مدني  (٥)
  



                                                 )٩٤ (  

اسqqqتناداً لمصqqqالح البلqqqد فqqqإني أعqqqزل المیqqqرزا ضqqqیاء الqqqدین مqqqن  "ج'''اء ف'''ي كت'''اب الش'''اه     

 "فالبqqqد مqqqن بqqqذل الجھqqqود لحفqqqظ األمqqqن ، وأبqqqادر الqqqى تشqqqكیل وزارة جدیqqqدة ، رئاسqqqة الqqqوزراء 
إذ نص'''حھ بمغ'''ادرة ،وعل'''ى ال'''رغم م'''ن ذل'''ك ك'''ان موق'''ف الش'''اه ایج'''ابي تج'''اه الطباطب'''ائي ، )١(

فغ'''ادر الطباطب''''ائي إی'''ران ف''''ي ،ن األوض''''اع ف'''ي غی''''ر ص'''الحھ وق''''د یتع'''رض للقت''''ل ال'''بالد أل

وبس'''بب ع'''دم امتالك'''ھ األم'''وال الالزم'''ة للس'''فر فق'''د س'''حب الش'''اه ،م١٩٢١االول م'''ن حزی'''ران 

عل'''ى مس'''ؤولیتھ الخاص'''ة مبل'''غ ثالث'''ین أل'''ف توم'''ان م'''ن بلدی'''ة طھ'''ران وأعطاھ'''ا للطباطب'''ائي 

  ٠)٢( مساعدة منھ لمواجھة نفقات السفر

ال'وزارة ) ( كابین'ھ س'یاه (سمیت ھذه الوزارة في كتاب'ات الم'ؤرخین اإلی'رانیین المعاص'رین بـ'ـ     

ویبدو أنھا جاءت بس'بب كث'رة االعتق'االت الت'ي طال'ت علم'اء دی'ن وأم'راء وكت'اب وم'ن ، ) السوداء

ة الت'ي لك'ن وبنظ'رة حیادی'ة ل'ـم ت'ـكن ھ'ـذه ال'ـوزارة تخ'ـتلف عـ'ـن ال'وزارت الس'ابق، جمیـع الـفئات 

ب'ل ، اعتقلت المئات من األشخاص ألسباب مختلفة لكننا لم نرى أیاً م'ن الم'ؤرخین ینعتھ'ا بالس'وداء 

فاق''ت وزارة ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي عل''ى ال''رغم م''ن قص''ر عمرھ''ا ال''وزارات الس''ابقة ف''ي تنظ''یم 

طبق'ات شؤون البلد وتطبیق اإلصالحات وس'ن ق'وانین جدی'دة وتعطی'ل قدیم'ة أرادت فیھ'ا انص'اف ال

  ٠الفقیرة التي طالما كانت منسیة في عھد الوزارات السابقة

  

  

  

  

  

  

  

 

    
                                                 

  ٠ ٣٦٥ص ،المصدر السابق ، حسین مكي (١)

جوابیھ سید ضیاء الدین طباطبائي بس از خروج از ایران در خصوص$ي مب$الغى ك$ھ ب$دون س$ند      ، ا .م.ت.م.م.ا )(٢
  ٠ش١٣٠٠سرطان  ٨، ] ك١٣٩-١-٢١[ ،وعملكرد مالي ابیكیان از بودجھ دولتي خرج نموده است 

  
  
  
  



    
  
  

  الفصل الثالث        
   

****************  
  نشاط ضیاء الدین     

  
  الطباطبائي خارج نطاق  
  

 السلطة             
 
 

  



)٩٥(  

 نفى النشاط السیاسي لضیاء الدین الطباطبائي في الم :المبحث االول      

لى بغداد ومنھا إیران برفقة صدیقھ كاظم خان سیاح إاتجھ ضیاء الدین الطباطبائي بعد مغادرتھ      

ل'ى إتوج'ھ ث'م ، ش'ھرین م'دةلى بومباي في الھند وبقي فیھ'ا إلى البصرة حیث حجز في سفینة ذاھبة إ

  ٠)١(سنة  خمس عشرةكثر من أوربا وقضى فیھا أ

 وی''روي، ف''ي سویس''راإل''ى أورب''ا وأس''تقر  ض''یاء ال''دینوص''ل م ١٩٢١فف''ي األول م''ن أیل''ول      

 ،وربا لن تط'ولأقامتھ في إن اعتقد أ ن ضیاء الدین الطباطبائيأ )٢()محمد علي جمال زاده (صدیقھ 

ی''ران وتس''لم رئاس''ة إ ل''ىإیران''ي ورج''ال الدول''ة فیھ''ا للع''ودة تم''ر م''دة حت''ى ی''دعوه الش''عب اإل ل''نذ إ

ق'ام ف'ي أضیاء ال'دین ف'ي سویس'را حی'ث  فیھا خ والترف التي عاشیفسر حالة البذ وھذا ما ،الوزراء

، ثری'اء م'راء وكب'ار اإلقام'ة المل'وك واإلال'ذي بن'ي خصیص'اً إل )Motor blus( )موتور بلqس(فندق

ح'دى إحد المحالت التجاریة ف'ي سویس'را یبی'ع أالفالس وشوھد في إلى حالة إسرافھ وصل إوبسبب 

  ٠)٣( تحفھ الثمینة

س''''رة ط''''اح رض''''ا خ''''ان باألباطب''''ائي أن اقامت''''ھ ف''''ي المنف''''ى س''''تطول بع''''د أن أأدرك الط     

 ،م ١٩٢٦نیس'''ان اإلع'''الن ع'''ن ب'''دء الحك'''م البھل'''وي بتتویج'''ھ ملك'''اً عل'''ى إی'''ران ف'''ي القاجاری'''ة و

 )س ئروشqqنا(ج''ل بع''ث رات''ب ش''ھري ل''ھ م''ن مطبعت''ھ  أل''ى اخی''ھ ف''ي طھ''ران م''ن إرس''ل ل''ذلك أ

ورب''ا ل''ذلك ق''ام بف''تح مح''ل أتغط''ي مص''اریفھ ف''ي  م''وال ل''م تك''نن ھ''ذه األألك''ن یب''دو ، )النqqور(

  ٠)٤( تجاري في سویسرا

ع''ن طری''ق ترش''یح نفس''ھ غیابی''اً ف''ي انتخاب''ات ال''دورة  ح''اول الطباطب''ائي الرج''وع إل''ى إی''ران     

ي مجلس الن'واب ع'ن محافظ'ة ــن الفوز بمقعد فـاع مـواستط ، م١٩٢٦التي جرت في عام  السادسة

لكنھ ل'م ، یران إابتعاده عن  من رغمعلى ال یة ضیاء الدین الطباطبائيیدل علـى شعب شیراز وھذا ما

ال'ذي ل'ـم یرغ'ب بوج'ود  بھلوي سقطت بأمر رضا شاهأعـضویتھ  ألن ،بلدهلى إكـافیاً للرجوع  یكن 

 فغانی'ةعندما عرض'ت الحكوم'ة األوحتى ، أن یشكل جبھة معارضة قویةمنافس لھ طموح  یستطیع 

  ت ــمنصب مستشار في البالط الملكي تدخل رضا شاه فسحب باطبائيم على الط١٩٢٩في أیلول 

  
                                                 

  ٠ ٢٤ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات   )(١
ذ ك$ان  إ، م١٩١٣-١٩١١ورب$ا  أاقامت$ھ ف$ي    أثن$اء صدیق قدیم لضیاء الدین تع$رف علی$ھ   : محمد علي جمال زاده  (٢)

بعض م$ذكرات ض$یاء ال$دین الت$ي كتبھ$ا       معبج محمد علي قامو، جمال زاده یدرس في لوزان بسویسرا محمد علي 
التي تصدر في طھران عام ) آینده(ونشرت ھذه المذكرات فیما بعد في مجلة ) الكتاب االسود(سماھا أفي سویسرا و

  ٠ ٢٤ص، المصدر نفسھ ٠)تقریرات سید ضیاء الدین (م بعنوان ١٩٨١

  ٠ ٧٤١ص،المصدر السابق ، محمد علي جمال زاده (٣) 

  ٠ ٧٤٢ص،سھ المصدر نف )(٤
  
  



                                                 )٩٦(  

صبح واضحاً ان رضا خان لن یس'مح بع'ودة ض'یاء أذن إ،)١(فغانیة عرضھا المذكورالحكومة األ    

من دفن والده السید علي الیزدي عام  بل منعھ،یرانیة راضي اإلو حتى التواجد بالقرب من األأالدین 

  ٠)٢(یرانإم في ١٩٣٠

وكان م'ؤتمر ، وربا بقلة النشاط السیاسيأالتي قضاھا ضیاء الدین الطباطبائي في  المدةتمیزت      

ذ وجھت دعوة لھ من قبل إ،الوحید لھ  النشاط المتمیز م١٩٣١ول في كانون األ االول القدس العالمي

مي للخط'ر لحضور المؤتمر الذي كان القصد من'ھ تنبی'ھ الع'الم االس'إل )٣(ني مین الحسیأمفتي القدس 

شراك إمین الحسیني أراد أحیث ،  )٤(م ١٩٢٩حادثة البراق بعد  وبخاصةالیھودي المحدق بفلسطین 

 فض'الً عل'ى ،الیھ'ودي -طارھ'ا الض'یق العرب'يإخراجھ'ا م'ن إالمسلمین جمیعاً في قض'یة فلس'طین و

فھن''اك المالی''ین م''ن الع''رب والمس''لمین  ،وح''دھم  والیس'' الفلس''طینیینن أدابی''ة ب''شعارالس''لطات االنتإ

اثن''ین مثل''ت  الت''ي وق''د وجھ''ت ال''دعوة للعدی''د م''ن الشخص''یات االس''المیة، ھمنیس''اندونھم وی''دعمو

  ٠)٥( بلداً  وعشرین

ف'ق ھ'ـ الموا١٣٥٠رجب  السابع والعشرین منسراء والمعراج افتتح المؤتمر رسمیاً في لیلة اإل     

  ن القصد منھ أ على كد فیھاأمین الحسیني أالمؤتمر بكلمة  أابتد،)٦( م١٩٣١ول كانون األ السابع من

                                                 
  ٠ ١٤٠ص، ٠٠٠دراسات في تاریخ ، كمال مظھر  )(١

  ٠ ١٠٥ص، ٠٠٠اقا سید علوي یزدي ، عباس ھاشم زاده  (٢)

وش$ارك ف$ي   ،درس في الكلیة الحربیة في اس$طنبول  ، زعیم وطني فلسطیني ) : م١٩٧٥-١٨٩٦(أمین الحسیني  )(٣
م ضد اإلنكلیز وصدرت بحقھ ١٩٢٠في ثورة القدس  كذلك شارك، م ضد العثمانیین ١٩١٦الثورة العربیة الكبرى 

وبس$$بب مواقف$$ھ ابعدت$$ھ الس$$لطات   ،م وانتخ$$ب مفت$$ي للق$$دس الش$$ریف   ١٩٢١ث$$م ع$$اد إل$$ى فلس$$طین   ،أحك$$ام غیابی$$ة  
المص$$$$در ، عب$$$$د الوھ$$$$اب الكی$$$$الي٠) فلس$$$$طین(إذ اق$$$$ام ف$$$$ي لبن$$$$ان وأص$$$$در مجل$$$$ة  ،البریطانی$$$$ة م$$$$ن فلس$$$$طین 

 ٠ ٣٣٥ص،١ج،السابق

وھو حائط المبكى عند الیھ$ود وم$ن أم$اكنھم المقدس$ة      ،في الجھة الغربیة للمسجد األقصى المبارك  یقع: البراق  )(٤
ح$اولوا االس$تیالء علی$ھ    ، وس$موه ب$المبكى الن ص$لواتھم عن$ده تاخ$ذ ش$كل الن$واح والعوی$ل         ، ویحجون إلیھ كل ع$ام  

المص$در نفس$ھ    ٠رب عرفت بث$ورة الب$راق  االمر الذي أدى إلى اشتباكات عنیفة بینھم وبین الع، م ١٩٢٩بالقوة عام 
 ٠ ٥٠٧ص،

عب$$د ،محم$$د حس$$ین ال كاش$$ف الغط$$اء م$$ن الع$$راق ،محم$$د رش$$ید رض$$ا م$$ن مص$$ر:(أھ$$م الشخص$$یات الحاض$$رة  (٥)
م$ن  م$ـحمد عل$ـي علوی$ة    ، شك$ـري الق$وتلي م$ـن س$وریا     ،الشاعر مـحمد اقبال مـن الھند، العزیز الثعالبي مـن تونس

-١٩١٧القی$$$$$ادات والمؤسس$$$$$$ات السیاس$$$$$یة ف$$$$$ي فلس$$$$$$طین    ،ألح$$$$$وت   بی$$$$$ان ن$$$$$$ویھض  ٠) ال$$$$$خ  ٠٠٠،مص$$$$$ر 
 ٠ ٨٧٣ص، ) ١٩٨٦،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة : بیروت (،٣ط،م١٩٤٨

تمر س$یناقش موض$وع الخالف$ة    ؤن الم$ أالذي اعتقد ،تمر معارضة قویة من قبل ملك مصر فؤاد االول ؤواجھ الم )(٦
نت ھناك معارضة من الفلس$طینیین المنافس$ین ألم$ین الحس$یني     كذلك كا، االسالمیة الذي كان یطمع بالحصول علیھ 

الذین شعروا بالخوف من أزدیاد شعبیتھ وعلو مقامھ بین المسلمین ومنھم راغب النشاشیبي رئیس بلدیة القدس الذي 
م$ذكرات محم$د   ،محم$د ع$زة دروزة   ٠استطاع من عقد مؤتمر معارض بالتزامن مع عقد الم$ؤتمر إالس$إلمي األول   

الم$$$ؤتمر ،محم$$$د رش$$$ید رض$$$ا  ؛٧٠٧-٧٠٦ص ، ١ج،)١٩٩٣،دار الغ$$$رب االس$$$المي : بی$$$روت ( ،روزة ع$$$زة د
م ١٩٣١اكت$$وبر، ١ج،المجل$$د الث$$اني والثالث$$ون ،الق$$اھرة ،) مجل$$ة( ،)) المن$$ار((،االس$$المي الع$$ام ف$$ي بی$$ت المق$$دس  

  ٠ ١٢٦-١٢١ص،



                                                 )٩٧ (  

ن یعمل المسqلمون یqداً واحqدة أ "نما إخرى دیان األو مھاجمة األأمم من األ ى أمةلیس االعتداء عل

  ٠)١( "٠٠٠، وصفاً واحداً 

 فیھ'اك'دوا أ، بعدھا ألقیت خطب مختلفة م'ن قب'ل الحاض'رین ف'ي الم'ؤتمر وبض'منھم الطباطب'ائي    

كاف'ة  مناش'دین المس'لمین ف'ي ال'دول ،ميھمیة قضیة فلسطین وارتباطھ'ا الوثی'ق بالع'الم االس'إلأعلى 

ن الحس'یني رئیس'اً م'یأن یك'ون أبعد ذلك تم االتفاق على  ، بھا واعتبارھا قضیتھم المركزیة االھتمام

وبس''بب دوره المتمی''ز ف''ي جلس''ات رتیر الع''ام ـبح ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي السك''ـص''أفیم''ا ،للم''ؤتمر

تمر ؤلمqqع شخصqqیات المqqأمqqن  " ن''ھأب )٢(الفلس''طیني محم''د ع''زة دروزة الكـات''ـب فھ ـوص''الم''ؤتمر 

  ٠ )٣( "وأذكاھا وانشطھا 

ش'''راف عل'''ى واإلھ ومتابع'''ة تنفی'''ذ مقررات'''، )٤(تمر ؤوتق'''رر انتخ'''اب لجن'''ة تنفیذی'''ة لتمثی'''ل الم'''    

وج''ھ بیان'''اً ال'''ذي ،ص'''بح ض''یاء ال''دین س'''كرتیرھا الع''ام أو، والتھیئ''ة لعق'''د دورة ثانی''ة ،تش''كیالتھ 

نج'''اح إج'''ل أالس'''المیة ح'''اول فیھ'''ا ش'''حذ الھم'''م م'''ن و إ العربی'''ة قط'''اراأل ع'''دد م'''ن وزع ف'''ي

جمیع'''اً بالمس''''اھمة بھ''''ذه  داعی'''اً المس''''لمین،  )٥( وإیص''''ال التوص'''یات الت''''ي خ'''رج بھ''''ا الم'''ؤتمر

المھم''''ة النبیل''''ة م''''ن أج''''ل إنق''''اذ الق''''دس الش''''ریف ع''''ن طری''''ق تبرع''''اتھم المالی''''ة الت''''ي ت''''دعم 

المش''''اریع المق''''رر إنش''''ائھا ف''''ي فلس''''طین وت''''أتي عل''''ى رأس''''ھا انش''''اء جامع''''ة عالمی''''ة باس''''م 

الطqqqب ، الفنqqqون والصqqqناعات ،العلqqqوم الدینیqqqة (: متكون'''ة م'''ن ث'''الث كلی'''ات  )األقصqqqى المسqqqجد(

ث'''م وج'''ھ ض'''یاء ال'''دین اھتمام'''ھ إل'''ى أص'''حاب االختصاص'''ات الس'''یما المھندس'''ون ،) صqqqیدلةوال

بالمس'''''اھمة بالمش'''''روع بم'''''ا یمتلكون'''''ھ م'''''ن خب'''''رات ومھ'''''ارات لوض'''''ع التص'''''امیم األساس'''''یة 

  دس تنال ــــل مھنــــــك، ٠٠٠" للجامعة منوھاً بأن عملھم ھذا فیھ مرضاة W وأضاف أن 

  

  
                                                 

 ٠ ٢٤٥ص،المصدر السابق ،بیان نویھض الحوت  )(١

م$$ؤرخ وسیاس$$ي فلس$$طیني ول$$د ف$$ي ن$$ابلس وانخ$$رط مبك$$رًا ف$$ي العم$$ل   ) : م١٩٨٤-١٨٨٨( محم$$د ع$$زة دروزة  (٢)
أصبح سكرتیر ،أنضم الى الجمعیات السریة العربیة ، م١٩٠٩السیاسي فأصبح سكرتیرًا لحزب االئتالف في نابلس 

مي األول وف$$ي الم$$ؤتمر االس$$ال،ث$$م أش$$ترك ف$$ي تأس$$یس ح$$زب االس$$تقالل العرب$$ي،م ١٩٢٩الم$$ؤتمر الس$$وري الع$$ام 
  ٠ ٩٢ص،٦ج،المصدر السابق،عبد الوھاب الكیالي٠أصبح عضوًا في اللجنة التنفیذیة

 ٠ ٧١٠ص، المصدر السابق ،محمد عزة دروزة (٣)

محم$د إقب$ال   ،عبد العزیز الثع$البي م$ن ت$ونس    ، محمد حسین آل كاشف الغطاء من العراق : ضمت اللجنة كذلك  )(٤
عب$دالرحمن  ، شكري القوتلي من س$وریا  ، محمد رشید رضا من مصر ،دونیسیا عبد القھار آفندي من أن، من الھند 

 ٠ ٨٧٣ص،المصدر السابق ،بیأن نویھض الحوت ٠عزام من مصر 

قص$$ى العالمی$$ة انش$$اء جامع$$ة المس$$جد األ،اس$$تنكار الھج$$رة الیھودی$$ة  :الت$$ي خ$$رج بھ$$ا الم$$ؤتمر   ھ$$م التوص$$یاتأ )(٥
 ٢٤٧-٢٤٦ص ،المصدر نفسھ : للمزید ینظر  ٠راضي الفلسطینیة األ سالمیة للحفاظ علىإتشكیل شركة زراعیة ،
٠  



                                                 )٩٨ (  

كشqqqرف  سqqqالميخرائطqqqھ وتصqqqامیمھ الرجحqqqان سqqqینقش اسqqqمھ علqqqى بqqqاب ھqqqذا المعھqqqد اإل   

  ٠ )١( " ٠٠٠ مخلد ومأثرة تبقى على ممر الدھور

 ھقطار االسالمیة لتنفیذ مقررات'تمر في جمیع األؤلیف لجان للمأاقترح ضیاء الدین الطباطبائي ت     

وق''ام ض''یاء ال''دین ب''التبرع ب''بعض الم''ال ،س''المیة نش''اء الجامع''ة اإلإھمھ''ا أوعمال''ھ وجم''ع الم''ال أل

م'ن ال'دنانیر  ل'م تص'ل التبرع'ات إال لبض'ع مئ'اتلك'ن ، عضاء فعل الشي نفسھ واقترح على بقیة األ

ن یق''وم أفتق''رر  )٢(وھ''ذا مبل''غ زھی''د إزاء مش''روع بھ''ذه الض''خامة نش''اء جامع''ة وش''ركة زراعی''ة إل

، ات للب'دء ف'ي مش'اریعھم ـ'ـع تبرعـسالمیة لجم'ار اإلـقطذیة بزیارة لمختلف األضاء اللجنة التنفیـعأ

ل'م لكن'ـھ مع التبرع'ات ـوم بج'ــع الوفد الذي یقـن یلتحق ضیاء الدین الطباطبائي مأوكان من المقرر 

 الحكوم'ة المص'ریةبعد الدعوة التي تلقاھ'ا م'ن  م١٩٣٢ي منتصف ــوربا فألى إیستطع بسبب سفره 

ف'ي جنی'ف ف'ي  )٣(أسست برعایة من ملك مصر فؤاد االول سالمیة التي مانة الرابطة اإلألى ن یتوأل

م الحقیقی'ة الس'ألإدى أولتوض'یح مب'، ورب'ا أبھ'دف جم'ع ش'مل المس'لمین ف'ي  م١٩٣١تشرین الث'اني 

ف'ي قب'ول المنص'ب الجدی'د  ال'دین وق'د ت'ردد ض'یاء، والتحری'ف ھصابھ التش'ویأللعالم الغربي بعد ان 

 االس'المیة طةـج الراب'ـن تدم'ـأین الحس'یني ب'ـ'ـمأواقت'رح ، یتعارض مع عملھ في لجنة الق'دس كونھ 

تمر ؤلمفي جمعیة واحدة تأخذ على عاتقھا التحضیر   يـول في األـالسالمإتمر ؤمللواللجنة التنفیذیة 

ن یریوع'دم تحم'س المص' ،ذلك لم یحدث لع'دم اجتم'اع اللجن'ة التنفیذی'ة م'ن جان'ب لكن،سالمي ثان إ

محط'تھم الرئیس'یة  لك'نی'ران إالع'راق و وف'د الم'ؤتمر إالس'الميوق'د زار ، )٤( خ'رآمر من جانب لأل

لم یتب'رع  لكنھ،غنیاء العالم أ الذي یعد أمیرھا من ،سالمیة في الھند إكبر والیة آباد آلى حیدر إكانت 

  ٠)٥(ف جنیھ وھو مبلغ غیر كافي لبدء مثل ھذه المشاریعال ما قیمتھ ستة اآلإ

  

                                                 
المجل$$د الث$$اني ،الق$$اھرة ، )مجل$$ة(،)) المن$$ار((،الم$$ؤتمر االس$$المي الع$$ام ولجنت$$ھ التنفیذی$$ة  ، محم$$د رش$$ید رض$$ا   )(١

 ٠ ٥٥٨ص،م ١٩٣٢یولیھ ، ٧ج،والثالثون 

  ٠ ٥٥٥ص،المصدر نفسھ  (٢)

درس ف$$$$ي الكلی$$$$ة  ،د ب$$$$الجیزة وھ$$$$و س$$$$ادس اوالد الخ$$$$دیوي اس$$$$ماعیل    ول$$$$) : م١٩٣٦-١٨٦٨(ف$$$$ؤاد االول  )(٣
ع$$$اد ال$$$ى  ،للس$$$لطان العثم$$$اني  ) مستش$$$ار(ذھ$$$ب ال$$$ى اس$$$طنبول وعم$$$ل ی$$$اور   ، م ١٨٨١الحربی$$$ة بایطالی$$$ا ع$$$ام  

اص$$$$بح خ$$$$دیوي مص$$$$ر ع$$$$ام  ،م ١٩٠٨ت$$$$رأس لجن$$$$ة تأس$$$$یس الجامع$$$$ة المص$$$$ریة ع$$$$ام  ،م ١٨٩٢مص$$$$ر ع$$$$ام 
عب$$$$$د الوھ$$$$$اب  ٠مل$$$$$ك مص$$$$$ر وھ$$$$$و اول م$$$$ن یلق$$$$$ب ب$$$$$ذلك   م تغی$$$$$ر لقب$$$$$ھ ال$$$$ى ١٩٢٢وف$$$$ي ع$$$$$ام  ،م ١٩١٧
  ٠ ٦١٧ص، ٤ج،المصدر السابق،الكیالي

 
، المجل$$د الث$$اني والثالث$$ون ، الق$$اھرة ، ) مجل$$ة(،)) المن$$ار((، الرابط$$ة اإلس$$المیة الدولی$$ة  ، محم$$د رش$$ید رض$$ا   (٤)
  ٠ ٢١٢-٢٠٩ص ، م١٩٣٢ینایر ،٣ج

مھمة الوفد بالضغط على األمراء المسلمین الھنود بعدم استقبال عملت السلطات البریطانیة في الھند على افشال  )(٥
 ٧١٨،المصدر السابق ،محمد عزة دروزة ٠الوفد أو التبرع بأموال زھیدة ال تتناسب واآلمال التي عول علیھا الوفد

٠ 



                                                 )٩٩(  

عض'اء أغل'ب أیخف'ت بس'بب غی'اب  أالس'المي ق'د ب'دإن بری'ق الم'ؤتمر أب'دا  م١٩٣٣ع'ام  بحلول   

م''ین الحس''یني بمراس''لة ض''یاء ال''دین أل''ذلك ق''ام ، ع''ن متابع''ة المھ''ام الموكل''ة لھ''م  اللجن''ة التنفیذی''ة

وفع'الً ع'اد ،جل انعاش'ھ أودة الى فلسطین واستالم مكتب المؤتمر من قناعھ بالعإالطباطبائي وحاول 

، ل''ى فلس''طین تباع''اً إتي أت الح''واالت المالی''ة م''ن الھن'د ت''أتواج''ده ب'د م''دةوف''ي ،م ١٩٣٣واخرع'ام أ

 إذ ،المیة ـــسمین الحسیني قدماً في السیر في مشروع الجامعة اإلأفمضى ضیاء الدین الطباطبائي و

ري لوض''ع ـھندس مص''ـم'' استقــ''ـدامم ــ''ـوت ،روع ـل المش''ـج''رى دعائی''ة إلـخ''أة ووا لجن''ة علمی''ـلف''أ

دف'ع الق''ائمین ، لك'ن ع'دم إیف''اء المب'الغ المستحص'لة لتك''الیف المش'روع ، مخطط'ات للكلی'ات ال''ثالث 

ل'ى إ لج'ؤوال'ذلك ، یجاد بنایة ج'اھزة وترمیمھ'ا وتجھیزھ'ا بالمع'دات الفنی'ة إب عن البناء باالستعاضة

ن مھمتھم أیقن الحسیني والطباطبائي أف،مام مھمتھم أالذي وضع العراقیل  في القدس بلديالمجلس ال

  ٠)١(ففشل المشروع ، دامتھ لى مبالغ ثابتة إلإنھ یحتاج مستحیلة أل

قام''''ة ف''''ي فلس''''طین ق''''د راق''''ت لض''''یاء ال''''دین ن اإلأ یب''''دو،لك''''ن عل''''ى ال''''رغم م''''ن ذل''''ك      

اش'''ترى  إذ، م١٩٣٦ ع'''ام واخ'''رأورب'''ا أوت'''رك ئی'''ا نھاال'''ذي ق'''رر االس'''تقرار فیھ'''ا ،الطباطب'''ائي 

وم''ن مكت''ب ل''ھ ف''ي غ''زة ك''ان یم''ارس عملی''ة بی''ع ،ط''راف غ''زة أبی''ت ح''انون عل''ى  ف''يمزرع''ة 

   ٠)٢(راضيوشراء األ

في الث'اني م'ن  إیران علنتأ،)٣(م ١٩٣٩ یلولاالول من أنشبت الحرب العالمیة الثانیة في عندما     

بلغت قرارھا لل'دول المتحارب'ة الحترام'ھ وع'دم أھذا الحرب و وقوفھا على الحیاد في م١٩٣٩ ایلول

جان'ب ی'ران م'ن الرعای'ا األإیران من بیانھا التزامھا بمعاملة كافة القاطنین ف'ي إبدت أو ،المساس بھ 

یران بھ'ذا الحی'اد بش'كل إوقد التزمت ، یرانیة معاملة متساویة وتسھیل كافة السبل لھم في الدوائر اإل

  ٠)٤( للحربوات األولى السنكبیر طیلة 

      

                                                 
  ٠ ٧٢٢-٧١٩ص ، المصدر السابق ،محمد عزة دروزة (١)

كت$اب م$اه ت$اریخ    ((، واتھ$ام خری$د وف$روش زم$ین در فلس$طین      سید ضیاء الدین طباطب$ائي  ، نصر اهللا صالحي  )(٢
  ٠ ١٤٦ص، ٥٩- ٥٨شماره ،ش ١٣٨١مرداد وشھریور، تھران ، )مجلة (،)) وجغرافیا

لمانی$ة بمدین$ة دانزی$ك البولندی$ة     اندلعت ھ$ذه الح$رب بع$د المطالب$ة األ    :  )م١٩٤٥-١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة  )(٣
راض$ي  ل$ى دخ$ول األ  إخذھا بالطرق السلمیة ب$ادرت  ألمانیا من أتستطع  لم ھا وعندماالعنصر االلماني فی غلبةبحجة 

الح$رب الت$ي ش$ملت     ألمانیا لتبدأعلنت فرنسا وبریطانیا الحرب على أعندھا ،م ١٩٣٩ایلول  الثالث منالبولندیة في 
 :القاھرة (  ،الحرب الباردة  تاریخ اوربا من النھضة حتى، عبداهللا عبد الرازق  ،شوقي الجمل ٠قارات العالم كلھا 

 ٠ ٢٦٤ص، ) ٢٠٠٠،المكتب المصري للمطبوعات 

ایران تفاقم الصراع ال$دولي واث$ره ف$ي س$قوط رض$ا ش$اه وعق$د م$ؤتمر طھ$ران          ،خضیر مظلوم فرحان البدیري  )(٤
  ٠ ١٠-٩ص ،) م٢٠٠٧، دار الضیاء : النجف االشرف ( ، م١٩٤٣-١٩٤١

 



                                                 )١٠٠ (  

ی'''ران عل'''ى الخ'''روج إجب'''رت بریطانی'''ا ش'''اه إذ أی'''ران إس'''لباً عل'''ى أث'''رت الح'''رب العالمی'''ة    

وع'''ودة السیاس'''یین ،ن الحی'''اة السیاس'''یة ش'''ھدت انفتاح'''اً أعل'''ى ال'''رغم م'''ن ،ل'''ى المنف'''ىإوال'''ذھاب 

یران'''ي ھ'''ذا تج'''اه ل'''م یك'''ن الموق'''ف اإل ٠الطباطب'''ائي ی'''ران وم'''نھم ض'''یاء ال'''دینإل'''ى إالمنفی'''ین 

 وض'''اع وانتظ'''ار م'''اج'''ل كس'''ب الوق'''ت ومراقب'''ة األأمرحلی'''اً م'''ن ب'''ل الق'''وى المتحارب'''ة نھائی'''اً 

ی''ران للمس''اومة م''ن إوم''ن ث''م تتح''رك ،ح''داث الح''رب ع''ن الط''رف المنتص''ر فیھ''ا أتس''فر عن''ھ 

وض'''ح س'''فیر الع'''راق أوبھ'''ذا الص'''دد ، اس'''رین ج'''ل الظف'''ر ب'''بعض المكاس'''ب عل'''ى حس'''اب الخأ

لمحqqqت اضqqqطراب الشqqqاه وعqqqدم اسqqqتقراره  "یران'''ي م'''ن الح'''رب بقول'''ھ ف'''ي طھ'''ران الموق'''ف اإل

   ٠)١(" الیرانیة إتجاه الحكومة ا وحكومتھ على رأي ثابت یعین لنا ولو ضمنیاً 

عة الخاطف'ة للق'وات یلمانی'ا بع'د االنتص'ارات الس'رأیرانی'ة تمی'ل نح'و مس'اندة خذت السیاس'ة اإلأ     

ول'دت ھ'ذه االنتص'ارات إذ ،م ١٩٤١ع'ام فریقی'ا إورب'ا وش'مال ألمانیة على مختلف الجبھ'ات ف'ي األ

ل''ذلك ح''اول اس''تغالل ھ''ذه ، لم''ان ن مس''تقبل الح''رب س''یكون لص''الح األأقناع''ة عن''د رض''ا ش''اه ب''

     ٠)٢(یران إوضاع للتخلص من النفوذ البریطاني على األ

دى ف''ي النھای''ة الحتاللھ''ا م''ن قب''ل الق''وات البریطانی''ة ألم''ان ان''ي المنح''از لألیرلك''ن الموق''ف اإل     

م''ع تق''دم الق''وات  وبخاص''ة ، ی''ران خط''راً علیھ''اإلم''اني ف''ي األ الوج''ودوالس''وفیتیة الت''ي رأت ف''ي 

وعل'ى ال'رغم م'ن اإلن'ذارات المتك'ررة م'ن ،م١٩٤١راض'ي الس'وفیتیة ف'ي حزی'ران لمانیة ف'ي األاأل

م بض'رورة ١٩٤١یطانیین في التاسع عشر من تموز والسادس عش'ر م'ن آب جانب السوفییت والبر

ی'ران إعدت ال'دولتان خط'ة الح'تالل أف،طرد الرعایا االلمان من إیران لم تستجب الحكومة اإلیرانیة 

ول'م تنف'ع ك'ل مح'اوالت ،م١٩٤١ب آزحف قواتھما العسكریة مع فجر الخ'امس والعش'رین م'ن  أوبد

تق'دم الق'وات نح'و  وم'ع ، )٣( بالقدرة العس'كریة ؤذا التقدم بسبب عدم التكافیرانیة لوقف ھالحكومة اإل

اه ــا شـنأ "ولھ ـجلس بقـمام المأ م١٩٤١یلول أطھران تنازل الشاه عن عرشھ في السادس عشر من 

   )٤(والتنازل لولدي محمد رضا   ابــطیراً باالنسحـراراً خـخذت قـة اتــرادة االمإرادة هللا وإران بأیـ

  

                                                 
بی$$$ت الحكم$$$ة  : بغ$$$داد  ( ،١٩٥١-١٩٤١التط$$$ورات الداخلی$$$ة ف$$$ي إی$$$ران    ،ط$$$اھر خل$$$ف البك$$$اء    :نق$$$ًال ع$$$ن  (١) 
   ٠٢٩ص،)٢٠٠٢،

مرك$ز دراس$ات الخل$یج    : جامع$ة البص$رة   ( ،إیران في س$نوات الح$رب العالمی$ة الثانی$ة     ،عبد الھادي كریم سلمان )(٢
 ٠ ٥١ص، ) ١٩٨٦،العربي 

  ٠ ٦٧-٦٣ص ، المصدر نفسھ  (٣)

بع$د عودت$ھ إل$ى طھ$ران التح$ق      ،درس ف$ي سویس$را   ، ول$د ف$ي طھ$ران    ) : م١٩٨١-١٩١٩(محمد رضا بھلوي  )(٤
تزوج من األمیرة المصریة فوزیة شقیقة الملك ف$اروق  ،م برتبة مالزم بالمدفعیة ١٩٣٨بالكلیة الحربیة وتخرج عام 

م بقی$ام الث$ورة االس$المیة ف$ي إی$ران      ١٩٧٩س$قط نظام$ھ ع$ام    ، تولى العرش في سن الحادیة والعشرین م$ن عم$ره   ،
  ٠ ٥٨١ص،١ج،المصدر السابق،عبد الوھاب الكیالي٠بقیادة السید الخمیني 



                                               )١٠١(  

  ٠)١(" بھلوي     

ً واجھ الشاه الجدید ظروف      وس'خرت ،ضحت محتل'ة م'ن قب'ل الحلف'اء أفالدولة قد ، سیاسیة معقدة  ا

یران'ي ال'ذي ك'ان وض'اع الش'عب اإلدون مراع'اة أل م'ن یران االقتصادیة لخدمة ھ'ذه الق'واتإموارد 

داری''ة الت''ي كان''ت قائم''ة قب''ل جھ''زة اإلل''ى انھی''ار األإدى أی''ران إن اح''تالل وأ،ز والفق''ریع''اني الع''و

ھم'ا تثبی'ت ین مھمت'مسألتی'ـن الجة ـاه معـاول الشـوح،ى انتشار الفوضى والفساد ـلإادى ـف،االحتالل 

 لى اتباع سیاسة جدیدة لكس'ب ثق'ة الش'عبإفبادر ،  والمحافظة على عرشھ من السقوط ،ركان دولتھأ

لیظھر نفسھ بمظھر ، حزاب السیاسیة بتشكیل األ والسماح،فتم اطالق سراح المسجونیین السیاسیین 

یخف'ى  وال، الملك الدیمقراطي ومحو صور االستبداد والطغیان التي كانت تتصف بھا سیاس'ة وال'ده 

یرانی'ة ح'وال اإلكسب تأیید ال'دول الكب'رى الت'ي كان'ت تراق'ب األ جراءات ھوسعیھ من وراء ھذه اإل

  ٠)٢( عن كثب

ل'ى إی'ران الت'ي س'عت إبعد سقوط رضا شاه بدا واض'حاً الغلب'ة الواض'حة للنف'وذ البریط'اني ف'ي      

ن یخت'ار أسماء علی'ھ أفاقترحت على الشاه الجدید ثالثة  ،لھا في طھران ))حكومة موالیة (( تكوین 

 ) )٣(محمqد علqي فروغqي، قqوام السqلطنة،ضqیاء الqدین الطباطبqائي الموجqود فqي فلسqطین (حدھم أ

ثنى فروغي على السیاس'ة البریطانی'ة وش'كرھا أو، فوافق الشاه على تولي فروغي لرئاسة الوزراة ،

  ٠)٤( بسبب ظروف الحرب فیھا یران للوقوف بوجھ التحدیات الصعبة التي تعیشعلى مساعدتھا إل

بواب أقد فتحت  م١٩٤١من آب وبالتحدید في الثالثین لى طھران إكانت بریطانیا وقبل دخولھا      

اح'د المس'ؤولین ف'ي جھ'از TeeK) )(تی'ك(بوساطة الجنرال مع ضیاء الدین الطباطبائي  المفاوضات

یرانیة من دوراساسي في السیاسة اإل ألداءعداده ودعمھ إلیتم ، في فلسطین  االستخبارات البریطاني

وقد لم'س البریط'انیین ف'ي ھ'ذه ،  ونفیھ الى خارج إیرانبعد سقوط غریمھ رضا شاه  وبخاصةجدید 

  ٠)١( للتصدي لرئاسة الوزراء من جدید ھوطموح ولیة تعطش ضیاء الدین الطباطبائيالمحادثات األ

     
                                                 

 ٠ ٤٦ص ،المصدر السابق ،طاھر خلف البكاء  :نقًال عن  )(١

رس$$$$الة ، ١٩٧٩-١٩٦٤التط$$$$ورات السیاس$$$$یة الداخلی$$$$ة ف$$$$ي ای$$$$ران    ،وف$$$$اء عب$$$$د المھ$$$$دي راش$$$$د الش$$$$مري    )٢(
 ٠ ٨ص، )٢٠٠٦،كلیة التربیة : الجامعة المستنصریة (،ماجستیر

اب$$$$$وه محم$$$$$د حس$$$$$ین ، )ذك$$$$$اء المل$$$$$ك(لق$$$$$ب ب$$$$$ـ  سیاس$$$$$ي إیران$$$$$ي مع$$$$$روف) : م١٩٤٩-١٨٧٧(فروغ$$$$$ي  )(٣
انتخ$$$$ب نائب$$$$ًا ف$$$$ي ،حص$$$$ل فروغ$$$$ي عل$$$$ى ش$$$ھادة الق$$$$انون م$$$$ن ب$$$اریس  ،) تربی$$$ت (اص$$$فھاني ص$$$$احب جری$$$$دة  

 وف$$ي الع$$ام نفس$$ھ أص$$بح   ،م ١٩١١ت$$ولى وزارة المالی$$ة ف$$ي ع$$ام    ، ال$$دورة الثانی$$ة لمجل$$س الن$$واب ع$$ن طھ$$ران      
اب$$$$و ٠م ١٩٣٥-١٩٣٣وأص$$$$بح رئ$$$$یس ال$$$$وزراء ،م ١٩٣٣-١٩٢٤ث$$$$م رئیس$$$$ًا لمجل$$$$س الن$$$$واب ،وزی$$$$ر الع$$$$دل 
  ٠ ٥٠-٤٩ص ،المصدر السابق ،الحسن علوي 

(4 ) F.O.371/27185.BULLARD TO Forign office. 26 SEP 1941                                                
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                                                )١٠٢ (  

یط'اني ف'ي ھم الخطط التي كانت تع'دھا وكال'ة االس'تخبارات البریطانی'ة لترس'یخ النف'وذ البرأمن     

منھ'ا ف'ي  ف'ادةوتس'لیحھا لإل في جن'وب إی'رانمحاولة تنظیم قبائل البختیاریة والقشقشائیة  ھي،یران إ

 العناص'ر منھم في مواجھة فادةإلا كذلك،تسیطر علیھا قوات الحلفاء  من في المناطق التي الحفظ األ

 ةالموالی' یرانی'ةص'یات اإلالشخ قس'م م'نی'ران وتتلق'ى ال'دعم م'ن إاللمانیة الت'ي الزال'ت تتواج'د ف'ي أ

ن یت'ولى ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي قی'ادة أواقترحت وكالة االس'تخبارات البریطانی'ة ،لمانللنازیین األ

استعداده لقی'ادة ح'رب التحری'ر على كداً ؤكثیراً لھذه الفكرة م وقد تحمس ضیاء الدین، المشاریعھذه 

  ٠)١(یران تحت سیطرة االلمانإفیما لو وقعت 

ى أی'ران ال'ذي رإالس'فیر البریط'اني ف'ي  )٢( )Red bullard(ری'د ب'والرد  رفض'ھاذه الفكرة ھ لكن   

المر الذي قد أ ، أخرىضد بریطانیا بسبب دعمھا لقبائل دون  ھاوتحریض قبائل االخرىللثارة إفیھا 

 یمكن السیطرة علیھا بسبب اختالل میزان القوى لصالح قبائل لى االقتتال وحدوث فوضى الإیؤدي 

  ٠)٣(خرىأعلى حساب 

حاولت الحكومة البریطانیة ترتیب عودة ضیاء الدین الطباطبائي بالتنس'یق م'ع حكوم'ة طھ'ران      

ل'ى إالرد رس'الة ل'ذلك بع'ث ب'و، مر الشاه والسوفییت لأل رفضوجدت معارضة شدیدة بحجة  لكنھا،

ور ف'ي المحاف'ل السیاس'یة وع'دم الظھ'، ضیاء الدین الطباطب'ائي یطل'ب فیھ'ا  التری'ث والھ'دوء قل'یالً 

  ٠)٤( ثارة للمشاكلإدون من یران إلى إحتى تتمكن بریطانیا من تھیئة الظروف المناسبة لعودتھ 

لتب'ادل ، المفاوض'ات مع'ھ واص'ل ب'ل ،ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي  م'ع لم ین'ھ العالق'ة بوالرد لكن     

حد أ) Trat( ترات واختار، إیرانتمر بھا الظروف الحرجة التي معالجة كیفیة  وبیان وجھات النظر

یتولى منصب  والذيدوراً كبیراً في نقل السلطة لمحمد رضا بھلوي  أدتالعناصر االستخباریة التي 

 )١(لیكون حلقة وصل بینھ وبین الطباطبائي طھرانسكرتیر القسم الشرقي في السفارة البریطانیة في 

  قرب ب خبرشاعة إلى إالبریطانیة في فلسطین  ابادرت اللجنة العلی ،بقاء على سریة المھمة ولإل، 
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ش$غل ب$والرد منص$ب س$فیر     ، عمل والده في السلك الدبلوماسي، م١٨٨٥سیاسي بریطاني ولد عام  :رد رید بوال (٢)
وھ$ي أش$د الفت$رات حساس$یة بس$بب ان$دالع الح$رب العالمی$ة الثانی$ة فك$ان           ، م١٩٤٦-١٩٣٩بریطانیا في إیران للمدة 

استطاع الحفاظ على المصالح البریطانیة  وكان أداؤه ناجحًا إذ، علیھ مواجھة النفوذ النازي وبعدھا النفوذ الشیوعي 
اھتم بالتاریخ وألف كتاب بریطانیا والشرق االوسط منذ اقدم العص$ور حت$ى   ،على الرغم من ھذه الظروف الصعبة 

  ٠ ٢٣ص، ٠٠٠یران تفاقم الصراع أ،خضیر مظلوم ٠م ١٩٥٢

F.O 371/27233 . BULLARD TO Forign office .1 OCT 1941                                            (3)  
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                                               )١٠٣ (  

جل الوقوف ع'ن كث'ب لھ'ذه أن السید ترات جاء من أو،في القدس  الحلفاءعالمي لقادة إعقد مؤتمر  

  ٠ )١(التحضیرات 

والتق''ى بض''یاء ال''دین ،م ١٩٤٢ الراب''ع والعش''رین م''ن أیل''ول ل''ى فلس''طین ف''يإتوج''ھ ت''رات      

ن'ھ أ للطباطب'ائي ول'يوك'ان تقییم'ھ األ،بعد یومین من وص'ولھ طراف غزةأالطباطبائي في مزرعتھ ب

لت'دھور االجتم'اعي إل'ى إدت أنق'اذ ب'الده م'ن المح'ن الت'ي تعص'ف بھ'ا الت'ي مازال وطنیاً ویس'عى إل

ی'ران ل'ن ت'نھض م'ن وض'عھا ن اأولمس ترات قناعة ض'یاء ال'دین ،واالقتصادي والسیاسي في البلد 

  ٠)٢(المزري اال بالتعاون الجدي مع بریطانیا 

یمك'ن  ال االمشاكل التي تعت'رض عودت'ھ وانھ' في لقائھ مع ضیاء الدین الطباطبائي ترات أوضح    

وربم'ا یك'ون المرش'ح ، ذا سقطت ھذه الحكومة إلذا من الممكن عودتھ ،ن تتم في ظل ھذه الحكومة أ

ف'ي ذل'ك  ض'یاء ال'دین فیما أكد، المعارضة القویة للشاه والسوفییت  من رغمال لىع،لرئاسة الوزارة 

واش'ترط عل'ى ، ی'ران إج'ل ت'دعیم مص'الحھا ف'ي أن على بریطانیا تجاھل ھذه المعارضة من أ اللقاء

  ٠)٣(ترات أن یتولى رئاسة الوزارة شرطاً لعودتھ إلى إیران 

بس'بب تن'امي ،ي شي في الوقت الراھن أستطاعتھا فعل ن بریطانیا لم یكن بافیما أعرب ترات أ      

عل''ى الدعای''ة  فض''الً ،یحس''د علی''ھ كان''ت ف''ي موق''ع ال إذ،الش''عور المع''ادي لھ''ا بفع''ل الدعای''ة النازی''ة

 واستطاعوا بعد سقوط رضا شاه الذین خرجوا من السجن وناالیرانی ونكان ھناك الشیوعیاأللمانیة 

ھن'ا  وم'ن،الموالي للسوفییت  )الشعب( سسوا حزب تودهأیاسي فمستغلین االنفتاح الس،نفسھم أتنظیم 

صبحت حاجة بریطانیا ملحة لحزب سیاسي یدعم سیاستھا ویقف بوج'ھ الش'یوعیین ال'ذین ی'زدادون أ

  ٠)٤(یرانإفي  اً نفوذ

قن'اع الش'اه بع'ودة ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي ن تب'ذل قص'ارى جھ'دھا إلأذن كان عل'ى بریطانی'ا أ     

 نھجھ المعادي للشیوعیة قد جعل'ھ غی'ر مرغ'وب على فضالً ،))داة بید البریطانیینأك( (سمعتھ  لكن،

   ٠نھا مطلب شعبي ووطنيأن تكون عودتھ كلذلك سعت أل،)١(لرئاسة الوزراء  فیھ

  

                                                 
F.o 921/4.202 .BULLARD TO CAIRO .14 SEP 1942                                                           )١(  

 ٩٥ص، )ش١٣٦٨،انتش$ارات بازن$ك   : تھران ( ،ایران وقدرت ھاي بزرك در جنك جھاني دوم ، ایرج ذوقي  )(٢
٠  

                                    F.O 921/4. 333(989/12/24) .BULLARD TO ADEN .6 OCT 1942  ٣   

  ٠ ٩٥ص،المصدر السابق ،ایرج ذوقي  (٤)

 ١ج ،)١٩٨٣،  ط.د: بغ$$داد  ( ترجم$$ة مرك$$ز البح$$وث والمعلوم$$ات    ،ای$$ران ب$$ین ث$$ورتین   ،ارون$$د ابراھیمی$$ان   (١)
  ٠ ٢٤٩ص،



                                                )١٠٤ (  

وبخاص'ة البریط'انیون لم'وارد إی'ران م واس'تغالل الحلف'اء ١٩٤١بعد نف'ي رض'ا ش'اه ف'ي أیل'ول     

ازدادت الكراھی''ة لبریطانی''ا ف''ي ،االقتص''ادیة خدم''ة لجیوش''ھم المتواج''دة عل''ى األراض''ي اإلیرانی''ة 

لكن بریطانی'ا اس'تغلت ب'دء الحمل'ة االنتخابی'ة لمجل'س الن'واب اإلیران'ي ف'ي دورت'ھ ،الشارع اإلیراني

ض'یاء  وم'نھمإلیصال الموالین لھا للسلطة م ١٩٤٣التشریعیة الرابعة عشرة التي بدأت في حزیران 

 ضروریة جداً لتكوین جناح قوي موالي لھا یرعى مصالحھا الذي أصبحت عودتھ الدین الطباطبائي

وة ـیھ دع'ـتوج'ب ال'وطن ح'زب رئ'یس )٢(ص'ـدقائھا مظف'ر ف'ـیروز أحد ألى إوعزت أفـ ،)١( یرانإفي 

م'ن حزی'ران  جتم'اع للح'زب ف'ي الراب'ع عش'ري اـت ال'دعوة ف'ـوتم'، بائيـن الطباط'ـى ضیاء الدی'ـلإ

ی''ران لیت''ولى زعام''ة إل''ى إص''دروا بیان''اً ط''البوا فی''ھ بع''ودة ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي أ إذ،  م١٩٤٣

  ٠ )٣(الوزارة رئاسة الحزب وبدء نشاطھ السیاسي نحو تولي 

ن یربط'ون الم'ؤرخین المعاص'رین ال'ذی وھ'م ھذه الدعوة التي ذكرتھا الوثائق البریطانیة تكشف     

ح'زاب ح'د األأن ھ'ذا الح'زب ك'ان أف'ي ح'ین ، تأسیس حزب الوطن بعودة ضیاء ال'دین الطباطب'ائي 

ح'د المق'ربین م'ن أس مظف'ر فی'روز للح'زب وھ'و أن ت'رأوربما ، سست بعد سقوط رضا شاه أالتي ت

س'یس الح'زب ق'د ج'اء أن یك'ون تأول'یس م'ن المس'تبعد ،  أل'ى وق'وع ھ'ذا الخط'إدى أضیاء الدین ق'د 

   ٠عندما كان یقیم في فلسطین الطباطبائي ضیاء الدین من وحي ودعمب

للق''اء ض''یاء ال''دین  م١٩٤٣واخ''ر ش''ھر حزی''ران أل''ى فلس''طین ف''ي إس''افر مظف''ر ال''دین فی''روز      

ً  ءً ج''رى لق''اأوق''د اس''تغل مظف''ر فی''روز ھ''ذه المناس''بة و، ج''راءات عودت''ھ إوترتی''ب  م''ع  ص''حفیا

حدى الصحف الموالیة للنف'وذ إ) اقدام(  ةلحساب جرید یرانالطباطبائي في الثامن والعشرین من حز

  : )١(التي وجھت للطباطبائيسئلة ھم األأمن  طائفةالبریطاني وھذه 

  ٠یران ؟ إو متفائل بمستقبل أنت متشائم أھل  -س

، ی'ران ق'ط إزاء إك'ون متش'ائماً أال أوش'اء هللا ، ش'خاص یتعلق بدائرة ثقاف'ة اإل ؤمل والتشااؤالتف -ج

 دتأوبق'درتھا ف'ي تخط'ي ھ'ذا المح'ن الت'ي تعص'ف بھ'ا و ، یران إنا من المتفائلین بمستقبل أیھ فوعل

  ٠احتاللھا من قبل قوات الحلفاء  إلى

                                                 
 ٠ ٢٨٦ص ،المصدر السابق ،محمد رضا تبریزي  (١)

مظفر نھى أ، مع بریطانیا  م١٩١٩تي وقعت اتفاقیة حد االركان الثالثة الأھو ابن نصرت الدولة : مظفر فیروز  )(٢
بع$د  ،مریك$ا  أل$ى  إی$ران وعم$ل ف$ي وزارة الخارجی$ة وس$افر م$دة       إل$ى  إوعاد ،دراستھ العلیا في الحقوق في بریطانیا 

ل$ى فلس$طین لح$ث    إوس$افر  ،سس حزب الوطن أدخل المیدان السیاسي بقوة و ،م ١٩٤١خلع الشاه رضا بھلوي عام 
  ٠ ٢٨٧ص،  المصدر نفسھ٠یران إلى إالعودة ضیاء الدین على 

                                               18 GUN 1943.BULLARD TO ADEN  F.O. G/544/86/48.  3)( 

ولالط$الع عل$ى    ٠ ١٦٦شماره ، ]م١٩٤٣حزیران  ٢٨[ ھـ١٣٦٢محرم  ٢١، تھران ،) روزنامھ ( ، ))اقدام(( )(١
  ٠) ٣(نظر الملحق رقم بقیة االسئلة واالجوبة ی



                                               )١٠٥ (  

  ٠ فماذا تقول ؟] خلع رضا شاه [  م١٩٤١یلول أن وقائع أیراني متحیر بشالشعب اإل -س  

ثرون ج'داً أیرانیین عاطفیون ومت'إلان أالمؤسف ، ھناك سلسلة من الحوادث متصلة مع بعضھا  -ج

ال نتیج''ة عش''رین س'نة م''ن الغفل''ة إھ'ي  یل''ول م''اأن ح'وادث أونس''وا ،  م١٩٤١یل''ول أبم'ا ح''دث ف'ي 

ً ح'دث شخص' نص'اف تحمی'ل مس'ؤولیة م'اولیس من اإل،ھمال والجھل والغرور واإل فالك'ل ،  اً واح'د ا

ن'ھ أنس'وا ،ی'ران إرباب الصحف والطالب فالكل نس'ى أك الشاه والوزراء ونواب المجلس وساھم بذل

صبحت مقدمات أف، البریطاني  –نذار الروسي ثر اإلإخرج السید مورغان شوستر  م١٩١١في عام 

یران سوى االسم إولم یبق من استقالل ، كثر عملیة أخذ صورة أیران بین روسیا وبریطانیا تإتقسیم 

  ٠فقط 

  ٠؟ )١( یران مع السوفییت وبریطانیاإمارأیك باالتفاقیة التي وقعتھا  -س

، ف'ان االتفاقی'ات فق'دت فاعلیتھ'ا ، لیم'ة یل'ول األأحداث أسف وبشھادة الوقائع العالمیة السیما لأل -ج

ومواثی'ق اتفاقی'ات ارتباطن'ا ب عل'ى ال'رغم م'ن فق'د رأین'ا س'ابقاً كی'ف تعامل'ت روس'یا وبریطانی'ا معن'ا

لون یتفھم'ون مص'الح بل'دھم ومالم یكن ھن'اك مس'ؤ، فاعلیة لالتفاقیات  ةیأوعلیھ فلیس ھناك ، معھما

فض''ل أرس''اء إمك''انھم إن''ذاك س''یكون بآ،خ''رین س''لوب العقالن''ي ف''ي التعام''ل م''ع اآلویعتم''دون األ

دراك إومھنی'ة و ی'ةن جوھر القض'یة یتوق'ف عل'ى وج'ود كفاإوعلیھ ف، العالقات مع الدول المجاورة 

  ٠یرانیة ة ورجال الدولة اإلالساس

  ٠ ھم من غیرھا ؟أصالحات ي اإلأیران بالنسبة إل -س

مكان'ات إمة على ضوء مالدیھا من المشروع الحكومي والحكومة التي تفكر في تلبیة حاجات األ -ج

ن'ذاك آل'ى ش'عبنا وبل'دنا بالبن'ان وإنذاك سیش'ار آیران إذا توفرت مثل ھذه الحكومة في إ ،واستعدادات

  ٠ن صوتنا فاعالً ومؤثراً في العالم سیكو

  ٠ مانوع الحكومة التي تؤمنون بھا ؟ -س

فضل حكومة تلك التي یكون انتھاك حرم'ة أن أجاب أال فؤھذا الس حد المفكرین الیونانیینأسئل  -ج

حس''ب خبرت''ي ، دن'ى م''واطن فیھ''ا بمثاب''ة انتھ''اك لحرم''ة جمی'ع المؤسس''ات االجتماعی''ة والسیاس''یة أ

یران حكومة بمعن'ى الحكوم'ات الس'ائدة الی'وم إف السنیین لم تشھد یراني منذ اآلریخ اإلومتابعتي للتا

  یرانیة منذ قیامھا فالحكومات اإل،وربیة الغربیة في البلدان المتحضرة كدول اسكندنافیا او البلدان األ

  

                                                 
ی$ران وذل$ك ف$ي التاس$ع والعش$رین م$ن ك$انون        إھي اتفاقیة طھران التي وقعتھ$ا بریطانی$ا واالتح$اد الس$وفیتي م$ع       (١)

كما تض$منت تعھ$د ال$دولتان بحمای$ة االراض$ي      ،واكدت االتفاقیة على احترام سیادة واستقالل ایران  ،م١٩٤٢الثاني 
ل$$ى ان تح$$تفظ ال$$دولتان بق$$وات لھم$$ا ف$$ي ای$$ران م$$ع الح$$ق باس$$تخدام المنش$$أت    ع،االیرانی$$ة م$$ن أي اعت$$داء خ$$ارجي  
ی$ران ف$ي م$دة اقص$اھا س$تة اش$ھر م$ن انتھ$اء         إال$دولتان باالنس$حاب م$ن     توتعھ$د ،االیرانیة من اج$ل تس$ھیل عملھ$ا    

  ٠ ٨٤-٨٣ص،المصدر السابق ،عبد الھادي كریم سلمان  :للمزید ینظر٠لمانیا وحلفائھا أالحرب مع 
  



                                                )١٠٦(  

 ال جم''عإھ''ي الحكوم''ات الت''ي الھ''م لھ''ا ، ن''ة التنفیذی''ة ومعاونی''ھ نم''ا اقتص''رت عل''ى رئ''یس اللجإ

ال طبق'ة محكوم'ة تابع'ة إم'ا الش'عب م'اھو أ، ص'حاب المناص'ب أم'وال عل'ى غداق األإو،  الضرائب

بس'بب ، حق'وق االم'ة  الحرك'ة الدس'توریةل'م تع'ط ، حق'وق  بأیةللحاكم یسمونھا الرعیة التي التتمتع 

حولوھ'ا بم'رور  الدستوردركوا معنى أولئك الذین أو،  ھوحقوق ورالدستصحابھا مضمون أعدم فھم 

س'نة عل'ى  ینربع'أفض'ل دلی'ل عل'ى ذل'ك مض'ي أو، لى مس'تبدة الس'یما ف'ي العم'ل والتطبی'ق إالزمن 

ساسي الذي ي من مواد القانون األأن لم یطبق نھ لحد اآلإیران ویؤسفني القول إ انتصار الدستور في

  رالدستوھم دعائم أیعتبر من 

وعم'ل القناص'ل  ،م ١٩٤٣ السادس عشر م'ن أیل'ولیران في إلى إعاد ضیاء الدین الطباطبائي      

ی'اه إمص'ورة ،یرانی'ة المختلف'ة البریطانیین على تھیئة االحتفاالت والمواك'ب الس'تقبالھ ف'ي الم'دن اإل

طری'ق عودت'ھ ھم المدن التي توقف فیھا ض'یاء ال'دین ف'ي كانت أو، یران القومي ومنقذھا إنھ بطل أب

وف''ي ، ل''ى طھ''ران ھ''ي م''دن كرمنش''اه وھم''دان حی''ث نص''بت الرای''ات والالفت''ات المرحب''ة بعودت''ھإ

العاص''مة طھ''ران ك''ان اس''تقبالھ ش''بھ رس''مي حض''ره ال''وزراء ووزی''ر ال''بالط ال''ذي ارت''دى مالبس''ھ 

  ٠)١(الرسمیة 

ت الص'حف الموالی'ة نش'ر إذحملة عنیف'ة للتندی'د ب'ھ بمعارضوا ضیاء الدین الطباطبائي  فیما قام     

ك''ذلك ، ))سqqودماضqqیھ األ((ع''دة مق''االت وذك''رت الن''اس بـ''ـ ) ارازم(لح''زب ت''وده الس''یما ص''حیفة 

لق'وا أقامة عدة تظاھرات ضده ش'ارك فیھ'ا علم'اء ال'دین والخطب'اء ال'ذین إاستطاع قوام السلطنة من 

طالب'ت ھ'ذه  ب'ل، م'دة حك'م رض'ا بھل'ويف'ي ی'ران إالمسؤول عن نكب'ة  وعدوه خطباً تصعیدیة ضده

  ٠)٢(نذاك آلى المحاكمة وشنقھ لقیامھ بانقالب ضد الحكومة الشرعیة إالتظاھرات الحكومة تقدیمھ 

الالحقة من حیاة ضیاء الدین الطباطبائي بالصراع الحزبي والبرلم'اني م'ع ح'زب  المدةتمیزت      

ل بع''ض ل''ى ح''د محاول''ة اغتی''اإخ''ر الت''ي وص''لت س''لحتھ ض''د اآلأك''ل ط''رف  عمالواس''ت، ت''وده 

     ٠م ١٩٤٧ذار آوانتھت ھذه الفترة باعتقالھ من قبل قوام السلطنة في ،الشخصیات البارزة للطرفین 

  

  

  

 
                                                 

  ٠ ١٤٧ص،) ش١٣٧١،انتشارات علمي : تھران ( ،خاطرات ابو الحسن ابتھاج ، علي رضا فروغي  )(١

  ٠ ٢ص،٤٩٩٤/٣١١الملفة ،تقریر المفوضیة العراقیة في طھران ،ملفات البالط الملكي العراقي ، و .ك.د (٢)
  
  
  
  
  



  )١٠٧(  
 

  النشاط الحزبي والبرلماني لضیاء الدین الطباطبائي : المبحث الثاني          

ی''ة لبریطانی''ا ف''ي ش''كلت ع''ودة ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي إل''ى إی''ران دفع''ة قوی''ة للعناص''ر الموال     

ل''ذلك تمی''زت الم''دة ،مواجھ''ة نش''اط ح''زب ت''وده الش''یوعي وتوجھ''ات االتح''اد الس''وفیتي ف''ي إی''ران 

البریط'اني  -وھو ف'ي حقیقت'ھ انعك'اس للص'راع الس'وفیتي، الالحقة بصراع حاد بین ھذین االتجاھین

الخطابات التي ولم یقتصر ھذا الصراع على الشعارات و، من أجل ترسیخ كل قوة لنفوذھا في إیران

إنم'ا تع'داه إل'ى مھاجم'ة مق'رات الح'زبین م'ن قب'ل ،أو بتنظیم المظاھرات االحتجاجیة ،تندد بالخصم 

 وكانت ھناك بعض محاوالت االغتی'ال ل'بعض الشخص'یات المنتمی'ة لھ'ذا االتج'اه أو ذاك، األنصار 

)٠)١ 

م بتأسیس جمعیة ١٩٤٣ألول استھل السید ضیاء الدین الطباطبائي نشاطھ السیاسي في كانون ا      

وق'د ، ضمت عدداً من الصحف المناوئة للفكر الشیوعي الذي یمثلھ حزب ت'وده ) الصحف الوطنیة (

) كوش'''ش(، ) ال'''داخل ) ( كش'''ور( ، )ح'''ور(، ) ك'''انون(، ) القافل'''ة) (ك'''اروان : (ض'''مت ص'''حف 

رع'د ) (م'روزرع'د ا(وفي وقت الح'ق انض'مت إل'ى الجمعی'ة ص'حیفة ، ) نسیم شمال (، ) المحقق (

التي أسسھا ضیاء الطباطبائي وھي امتداد لصحیفة الرعد التي أصدرھا قبیل الحرب العالمی'ة ) الیوم

  ٠)٢(م ١٩٢١االولى وأغلقت بعد انقالب 

والعشائر للوقوف ض'د بقای'ا نظ'ام  ورجال الدینكما اعتمد ضیاء الدین الطباطبائي على التجار      

 )١() الملح'دة (شاطات التي یقوم بھا حزب ت'وده الت'ي وص'فت بـ'ـ فضالً على التصدي للن،رضا شاه 

ال'ذي أص'بح م'ن ) اإلرادة الوطنی'ة) (اراده مل'ي(م أسس الطباطبائي ح'زب ١٩٤٤وفي شھر شباط ،

رك''ز الح''زب عل''ى ثالث''ة أم''ورھي مناھض''ة الدكتاتوری''ة وتبن''ي ، أق''وى األح''زاب بع''د ح''زب ت''وده 

  ٠)٢( یعة اإلسالمیة كدستور للدولة ومحاربة األفكار الملحدةالسیاسة الخارجیة الحیادیة وتبني الشر

       

  

                                                 
) ش١٣٧٦،ملي ایران انتشارات سازمان : تھران ( ،ش ١٣٣٠-١٣٢٠احزاب سیاسي ایران  ،بھروز طیراني )(١
  ٠ ٤٤٨ص، جلد دوم،

  ٠ ٦٠ص،) بي تا، بي جا: تھران ( ،تاریخ تحلیلي احزاب سیاسي ایران ،محسن مدیر شانھ  (٢)

 ٠ ٢٦٥ص،المصدر السابق ، اروندا ابراھیمیان (١)

 ٠ ٥٢ص،جلد اول ، المصدر السابق، بھروز طیراني (٢)

  



                                                )١٠٨  (  

ھ'و أن ض'یاء ، من األخطاء التي وقع فیھا أغلب الباحثین عند الح'دیث ع'ن ح'زب اإلرادة الوطنی'ة 

لك'ن الحقیق'ة خ'الف ذل'ك ، ادة الوطنی'ة الدین الطباطبائي قد غیر اس'م ح'زب ال'وطن إل'ى ح'زب االر

فقد بقي ، اثبتتھ الوثائق الفارسیة وھذا ما،م ١٩٤٦فحزب الوطن لم یلغى وإنما بقي نشطاً إلى أواخر 

  ٠الحزبان یعمالن تحت زعامة ضیاء الدین الطباطبائي حتى اعتقالھ

وك''ل خلی''ة منھ''ا ، ) اخالی''(حی''ث ك''ان یت''ألف م''ن ،امت''از ح''زب اإلرادة الوطنی''ة ب''التنظیم الش''دید    

وتشكل ، وعن طریق الروابط ترتبط الخالیا باألمین العام للحزب ، تتكون من تسعة أعضاء ورابط 

وی'تم اختی'ار ال'روابط م'ن ، ) مجل'س الش'ورى ال'وطني (الروابط والقیادات العلیا للحزب مایدعى بـ 

اشتھار حزب إالرادة الوطنیة  رغم "وفي ھذا الصدد كتب ابراھیمیان ، )١(قبل األمین العام للحزب 

  ٠)٢( "اال ان نظامھ الداخلي كان أقرب إلى ألفاشیة إالیطالیة ،باالرتباط مع بریطانیا 

وحضر المؤتمر ، م  لطرح برنامجھ اإلصالحي ١٩٤٤عقد الحزب مؤتمره التأسیسي في آذار      

، ئي أمین''اً ع''ام للح''زبوأنتخ''ب ض''یاء ال''دین الطباطب''ا، واح''د وثم''انون عض''واً أغل''بھم م''ن طھ''ران 

تش''كل ،  "ان Q رجqqاالً اذا أرادوا أراد ،بسqqم هللا وإیqqران  "النظ''ام ال''داخلي للح''زب بعب''ارة  أوابت''د

الحف'اظ عل'ى وح'دة الت'راب  عل'ى الم'ادة األول'ى نص'تإذ ،النظام ال'داخلي م'ن اثن'ین وعش'رین م'ادة 

الحكومة الصqالحة ذات  ((لة من قبل ونشر العدا، وتعزیز استقاللھ السیاسي واالقتصادي ، اإلیراني

  :  ٠)٣( بوساطة )) األغلبیة الوطنیة

  ٠تطبیق القانون اإلساسي ومالحقھ -١

وإع'ادة النظ'ر م'دن تفویض إدارة المدن والقرى ألھلھا عبر تطبیق قانون جمعیات الوالی'ات وال -٢

  ٠بالتقسیمات االداریة للبلد

ومن'ع ت'دخل الس'لطات التنفیذی'ة ، لحد م'ن حری'ة الص'حافة إلغاء القوانین المخالفة للدستور مثل ا -٣

  ٠في شؤون الصحافة

سن قوانین جدیدة لتشكیل مجلس أعلى للدولة یتولى الرقابة على تنفیذ الق'وانین المص'ادق علیھ'ا  -٤

     ٠یؤدي تغییر الوزارات على آلیة التنفیذ بحیث ال

  ٠لتدخالت غیر المشروعة إعادة النظر في قانون االنتخابات والحیلولة دون ا -٥

  

     
                                                 

 ٠ ٥٢ص،جلد اول  ،المصدر السابق، بھروز طیراني(١) 

  ٠ ٢٦٦ص، المصدر السابق ، اروندا ابراھیمیان (٢)

 ٠ ٥٧ص،جلد اول ، المصدر السابق، بھروز طیراني (٣)
  



                                                )١٠٩(  

األفراد في العقیدة والتعبیر والتجمعات من دون تمییز بین فرد  حریةفیما أكدت المادة الثانیة على   

  ٠وآخر على أساس طائفي أو قومي

  :دعت المادة الثالثة إلى مكافحة الفقر بوساطة     

  ٠سن القوانین من أجل االستغالل األمثل لثروات البلد الطبیعیة والمعدنیة  -١

وبن''''اء ورش الفن''''ون الجمیل''''ة لمكافح''''ة ، بن''''اء المص''''انع لت''''وفیر ف''''رص عم''''ل للع''''اطلین  -٢

  ٠بطالة النساء

  بناء مساكن مریحة ورخیصة للشرائح الضعیفة في أنحاء إیران  -٣

  :  )١( والدین إذ أكدت علىخصت المادة الرابعة قضایا التربیة    

  ٠احترام المبادى والمقدسات الدینیة والوطنیة  -١

  ٠إصالح المناھج الدراسیة القدیمة ووضعھا على أسس علمیة حدیثة  -٢

  ٠الحقائق اإلسالمیةمع تتفق  مكافحة الخرافات التي ال -٣

تواھن الثقافي وإعطائھن االھتمام الخاص بتربیة النساء والبنات وتعلیمھن والعمل على رفع مس -٤

  ٠حقوقھن السیاسیة وبخاصة المشاركة في االنتخابات تصویتاً وترشیحاً 

  :أرادت المادة السابعة معالجة قوانین العمل داعیة إلى إصالحھا عبر     

  ٠تقلیل الموظفین حسب حاجة الدوائر الفعلیة  -١

  ٠لشكل المطلوب إنزال عقوبات بالموظفین المتقاعسین عن أداء واجبھم با -٢

  ٠إلغاء الفوارق الطبقیة وعدم النظر إلیھا في قضیة التعیین  -٣

وض''ع ق''انون لمن''ع اس''تالم الف''رد أكث''ر م''ن رات''ب واح''د بالزام''ھ بوظیف''ة واح''دة ف''ي دوائ''ر  -٤

   ٠ الدولة

  ٠إعطاء الرجال األفضلیة في شغل الوظائف الحكومیة باستثناء الطب والتمریض والتعلیم -٥

  :لمادة الثامنة إلى إصالح دوائر العدل بوساطة دعت ا     

  ٠إعادة النظر في قوانینھا كافة السیما في تنصیب القضاة  -١

  

                                                 
  ٠ ٦٠-٥٨ص ، جلد اول ،المصدر السابق، بھروز طیراني )(١
  
  
  



                                                )١١٠(  

اس''''تقاللیة القض''''اء وم''''نحھم امتی''''ازات خاص''''ة م''''ع تأس''''یس مح''''اكم متنقل''''ة ف''''ي مختل''''ف  -٢

   المناطق

  : )١( أوضاع القطاع الزراعي بوساطةمعالجة التاسعة المادة  ارادت     

  ٠على الفالحین أراضي الدولةتوزیع  -١

  ٠إعادة النظر في العالقات بین المالكین وفالحیھم  بما تكفل تحسین أوضاع الفالحین  -٢

  ٠یملك أرضاً  إحیاء األراضي البور وتوزیعھا على من ال -٣

ل''ي للمص''رف الزراع''ي م''ن أج''ل ت''وفیر االدوات كرص''ید أو توم''ان مالی''ینتخص''یص عش''ر  -٤

  ٠وبناء المؤسسات لصناعة األسمدة ،وتوفیر المیاه وشق اآلبار ، والوسائل الزراعیة 

  :حاولت المادة العاشرة معالجة األوضاع الصحیة ودعت إلصالحھا بوساطة     

  ٠) مخدرات(منع زراعة التریاك  -١

  ٠ولیة وضع ضرائب باھظة على المشروبات الكح -٢

  ٠إنشاء المتنزھات والمالعب الریاضیة  -٣

  ٠تجفیف المستنقعات للوقایة من األمراض الوبائیة وبخاصة مرض المالریا  -٤

  : أكدت المادة الثانیة عشرة على إصالح الصناعة بوساطة فیما     

  ٠التنقیب عن المعادن من قبل الدولة وترك استثمارھا للمؤسسات األھلیة  -١

  ٠الصناعات الثقیلة  تأسیس -٢

  ٠الصناعیة للمؤسسات األھلیة عدا سكك الحدید ومصانع األسلحة  المنشأتبیع  -٣

  :أما المادة الخامسة عشر فخصصت إلصالح األوضاع المالیة بوساطة     

إعادة النظر في الضرائب المفروضة وإقرارھا بما یتناسب وث'روة الش'خص م'ع رعای'ة خاص'ة  -١

  ٠ألوضاع الفقراء

تش'''جیع االس'''تثمار بوس'''اطة تقلی'''ل الض'''رائب عل'''ى المش'''اریع الجدی'''دة ف'''ي الس'''نوات األول'''ى  -٢

  ٠من عملھا

  

  

                                                 
  ٠ ٦٥-٦١ص ،جلد اول،المصدر السابق،بھروز طیراني (١)
  



                                               )١١١(  

   . وضع ضرائب تصاعدیة على رؤوس األموال غیر المستثمرة واألراضي غیر المزروعة -٣

  ٠انیة الدولة تخفیض النفقات غیر الضروریة من میز -٤

إلى عالقات إیران الخارجیة ودعت إلى حیادیة إیران واالبتع'اد  )١(تطرقت المادة التاسعة عشر      

وتوثی'ق ، عن النزاعات الدولیة وبناء عالقات الصداقة والتعاون مع الدول كاف'ة بع'د انتھ'اء الح'رب 

بتوثی''ق العالق''ات م''ع  ادةالم'' وطالب''ت، العالق''ات م''ع دول الج''وار وعق''د معاھ''دات دائمی''ة معھ''ا 

واعط'اء دور أكب'ر لبل'دان أمریك'ا الش'مالیة بوس'اطة تمت'ین ال'روابط التجاری'ة ، السوفییت وبریطانیا 

فیما یخص االستقالل وحفظ ، )٢(مع اعتماد السیاسة الخارجیة إلیران على وفق إعالن طھران،معھا 

  ٠الختالفاتالسیادة الوطنیة واللجوء إلى القوانین الدولیة عند بروز ا

وأكدت المادة العشرون على ضرورة احت'رام الدیمقراطی'ة ومناھض'ة الدكتاتوری'ة س'واء أكان'ت      

  ٠أم قومیة،أم طبقیة ،فردیة 

وع'دم ،شددت المادتان الحادیة والثانیة والعشرون على ضرورة احترام األعضاء ھذه المب'ادئ      

وأق'ر بوج'وب خض'وع ،ب م'ن ثل'ث الحاض'رین إالضافة إال بوساطة اقتراح یطرح في مؤتمر الحز

ھذا النظام لدراسة من قبل قسم الشؤون الفنیة للحزب في طھران وبقی'ة الم'دن األخ'رى وم'ن ث'م ی'تم 

  ٠وتكون جاھزة للتنفیذ بعد المصادقة علیھا ) مجلس الشورى الوطني(رفع تقریر إلى 

ویب'دو ،منھ من نظام داخل'ي حزب'ي  من المالحظ على ھذه المواد أنھا كانت برنامج حكومة أكثر    

أن ضیاء الدین الطباطبائي قد حلم كثیراً برئاسة الوزراء ل'ذلك وض'ع ھ'ذا البرن'امج لیك'ون ل'ھ عون'اً 

  ٠في المستقبل

شرح الموضوعات المركزی'ة للبرن'امج من'ددة ،تولت صحیفة رعد امروز الناطقة باسم الحزب      

، م'ذكرة بسیاس'تھ الت'ي جلب'ت الخ'راب للبل'د ،  )یراً لھتصغ(برضا شاه الذي كانت تسمیھ رضا خان 

ودع''ت الص''حیفة إل''ى خف''ض أع''داد الج''یش بح''دود خمس''ون ألف''اً جن''دي لمن''ع ع''ودة الدكتاتوری''ة 

والعدی''د م''ن ، فض''الً عل''ى علم''اء ال''دین، وق''د راق''ت ب''رامج الح''زب التج''ار الص''غار، العس''كریة 

  ومن ثم ، )١(قالید األمور في البالد الشخصیات التي كانت تخشى من سیطرة حزب توده على م

                                                 
ولالط$$الع عل$$ى البرن$$امج الكام$$ل لح$$زب االرادة ٠ ٦٧-٦٦ص ، جل$$د اول، المص$$در الس$$ابق ،بھ$$روز طیران$$ي، )(١

  ٠)٤(الوطنیة یراجع الملحق رقم 

م حضره زعماء الوالیات ١٩٤٣جاء ھذا إالعالن في مؤتمر عقد في طھران بین تشرین الثاني وكانون األول (٢)
تداول القادة أوضاع ، )الثالثة الكبار(المتحدة االمریكیة وبریطانیا واالتحاد السوفیتي لذلك عرف تاریخیًا بمؤتمر 

ووضعوا لسیاسة ما بعد الحرب بعد االنتكاسات التي تعرضت الیھا ،الحرب وكیفیة تشدید الضغط على األلمان 
وفیما یخص إیران أكد المؤتمر على الوقوف ، القوات األلمانیة في ساحات الحرب وأصبح استسالمھا مسالة وقت

عبد الھادي كریم سلمان : للمزید ینظر٠لھا وسیادتھا ووحدة أراضیھا بصالبة مع الدولة اإلیرانیة لصیانة استقال
  ٠ ١٠٣-١٠١ص ، المصدر السابق ،

 ٠ ٢٦٦ص، المصدر السابق ،اروندا ابراھیمیان )(١



                                                 )١١٢(  

تطبیق نظام علماني ملحد في بلد إسالمي كان للمؤسس'ة الدینی'ة فی'ھ دور ف'ي ك'ل التط'ورات الت'ي   

  ٠شھدتھا إیران في تأریخھا الحدیث والمعاصر

دعیم موقف ضیاء الدین الطباطب'ائي ف'ي حملت'ھ االنتخابی'ة جاء تأسیس حزب اإلرادة الوطنیة لت     

م واس'تمرت إل'ى ١٩٤٣وكانت ھذه الحملة قد ابتدأت ف'ي حزی'ران ، للدورة التشریعیة الرابعة عشرة

، في الوقت الذي كان المجلس یعق'د جلس'اتھ لمناقش'ة نظام'ھ ال'داخلي واختی'ار اللج'ان م١٩٤٤نیسان 

وقد تن'افس فیھ'ا أكث'ر م'ن ثمانمائ'ة مرش'ح ، ابات مجلس النواب وبذلك تعد أطول حملة تشھدھا انتخ

  ٠)١(لشغل مئة وست وثالثون مقعداً 

اتس''مت ھ''ذه االنتخاب''ات بالتعقی''د الش''دید بس''بب ال''والءات المتع''ددة لألط''راف المتنافس''ة فق''د ك''ان    

من ھذه الحالة قوي في فوز الموالین لھم كل في مناطق نفوذه وقد امتعض الشاه  لقوات الحلفاء تأثیر

اسqqماً فqqي  ٨٠كqqان السqqفیر البریطqqاني یتقqqدم إلqqى رئqqیس الحكومqqة بقائمqqة تتضqqمن ، ٠٠٠ "بقول''ھ 

الصباح وبعد الظھر یأتي السفیر السوفیتي بقائمqة تحتqوي مجموعqة مqن االسqماء وكqان علینqا ان 

  ٠)٢( "نسعى كي یفوز ھؤالء في االنتخابات 

ال'دورات الت'ي ك'ان للجھ'از الحك'ومي اإلیران'ي دور ف'ي  رغم وصف ھ'ذه االنتخاب'ات بأنھ'ا أق'ل    

لكن كان لوزارة التم'وین دور نس'بي فیھ'ا بس'بب اعتم'اد التص'ویت عل'ى إب'راز الم'واطن ، تزویرھا 

ویمكن تصور التالعب الذي قد یحصل بس'بب ھ'ذه ، لبطاقتھ التموینیة للمشاركة في عملیة االقتراع 

كذلك ، )١(خضع لسیطرة قوات الحلفاء مثل طھران ومازندان ت القضیة وبخاصة في المناطق التي ال

كان لزعماء القبائل وكبار اإلقطاعیین دور في فوز بعض المرشحین عن طریق إجبار أفراد قبائلھم 

والننس'ى دور رج'ال ال'دین والتج'ار واألثری'اء ف'ي ،وفالحیھم عل'ى التص'ویت لھ'ذا المرش'ح أو ذاك 

  ٠)٢(لمرشحیھم  المدن في كسب العدید من األصوات

أوض''ح فی''ھ أن''ھ بع''د دراس''ة دقیق''ة لكاف''ة ، م ١٩٤٤أص''در ح''زب ال''وطن بیان''اً ف''ي ش''ھر آذار      

تھ''دف إل''ى إیص''ال  )) عبثیqqة(( االح''زاب اإلیرانی''ة المش''اركة ف''ي ھ''ذه االنتخاب''ات تب''ین أن أغلبھ''ا 

االرتقاء بالدولة وأن الحزب الوحید الذي یفكر في الشعب ویھدف إلى ، الخونة وفرضھم على األمة 

  لذلك دعا الحزب مناصریھ ، الذي یتألف من األحرار الوطنیین ھو حزب االرادة الوطنیةواالیرانیة 

  

                                                 
  ٠ ٢٥٦ص، المصدر نفسھ  )(١

  ٠ ٨٨ص، المصدر السابق ، طاھر خلف البكاء :  نقًال عن (٢)

 ٠ ٢٥٧ص،المصدر السابق ، اروندا ابراھیمیان )(١

  ٠ ٨٨ص، المصدر السابق ، طاھر خلف البكاء  (٢)



                                                 )١١٣(  

إلى إعطاء أصواتھم لصالح ضیاء الدین الطباطبائي ومرش'حي ح'زب اإلرادة الوطنی'ة ك'ون ح'زب 

  ٠)١(م أي مرشح لھذه االنتخابات الوطن لن یقد

لكن ھذا ، على الرغم من أن بریطانیا قد عملت على فوز المرشحین الموالین لھا في االنتخابات     

ینطبق على ضیاء الدین الطباطبائي ال'ذي اس'تطاع الف'وز بمقع'د ف'ي مجل'س الن'واب ع'ن محافظ'ة  ال

  ٠)٢(ات یزد بما یملكھ من نفوذ اجتماعي أھلھ لكسب أغلب أالصو

م ح'ول ١٩٤٤أثیر جدل واس'ع ف'ي الجلس'ة الثالث'ة لمجل'س الن'واب المنعق'دة ف'ي الس'ابع م'ن آذار     

ص''الحیة ض''یاء ال''دین ال''ـطباطبائي بخص''وص عض''ویتھ ف''ـي مجل''س الن''واب وك''ـان ف''ـي مقدمـ''ـة 

 ررواـحی'ث ب' ،وده ـ'ـزب تـواب ح'ـمد مص'دق ون'ـھران مح'ــن العاص'مة ط'ـ'المعـترضین النائ'ب ع

اض''ھم بعمال''ة ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي لبریطانی''ا وقیام''ھ ب''انقالب ض''د الحكوم''ة الش''رعیة ف''ي اعتر

 –م البریطانی'ة ١٩١٩وسجنھ الكثیر من الشخصیات الوطنیة التي عارضت اتفاقی'ة ،م ١٩٢١شباط 

الت'ي  ))المقیتqة((وبدء دكتاتوریت'ھ فضالً على أنھ السبب في وصول رضا شاه إلى الحكم ،اإلیرانیة 

یص'لح ألن یك'ون عض'واً ف'ي برلم'ان  لذلك حسب ادعائھم فإن'ھ ال، تمرت ألكثر من عشرین سنة اس

  ٠)٣( وطني منتخب

م رد ض'یاء ال'دین ١٩٤٤المنعق'دة ف'ي الث'امن آذار  االیران'ي في الجلس'ة الرابع'ة لمجل'س الن'واب    

وكنqت قلقqاً  إن البعض قد طعن بأھلیتي "الطباطبائي على المعترضین  بخصوص صالحیتھ بقولھ 

مqqن أن تخفqqى الحقqqائق بسqqبب بعqqض الخطابqqات الرنانqqة التqqي تحqqاول خqqداع الqqرأي العqqام اإلیرانqqي 

ح'زب  یقص'دوك'ان ب'ذلك ، )١(" وإظھار وطنیة زائفة الغرض منھqا إبعqادي عqن النشqاط السیاسqي 

ثیروا تل'ك وشكر ضیاء الدین المعترضین على كالمھم ألنھ لولم ی، توده وارتباطھ باالتحاد السوفیتي

من األم'ور بغی'ر ص'ورتھا الحقیقی'ة وب'ین  وفسرت العدید،االعتراضات لبقیت أكثر الحقائق مندثرة 

وبلغ'ت ،م فصاعداً تبلورت الدكتاتوریة ف'ي إی'ران بدرج'ة أكث'ر س'وًء م'ن الس'ابق١٩١٠منذ عام  أنھ

ان ول''و بحی''ث ل''و أن ص''حیفة باریس''یة انتق''دت األوض''اع ف''ي إی''ر، أوض''اع إی''ران درج''ة م''ن الس''وء

وھكذا ساد الرعب وانعدمت الحری'ة ف'ي ، لقطعت العالقات مع فرنسا في الیوم الثاني ، بسطر واحد 

  ٠)٢(إیران 

                                                 
ف$روردین  ١٥،حزب وطن فارس  ھبیانی، ١٠شماره سند ، حزب وطن ،اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  )(١

  ٠]  ١ظ ب آ  ٤٢٧ -٢٩٣٠٠٢١٩٧[،ش١٣٢٣

 ٠ ٩٩ص،المصدر السابق ،البكاء  خلفطاھر (٢)

، ش١٣٢٢اسفند ماه  ١٦ ،روز سھ شنبھ، ٣جلسھ ،ره جھاردھم دو، كرات مجلس شورى ملي ایران امذ (٣)
  ٠ ٢١ص، ٨:٢٤ساعت 

 ٠ ٢٢ص، ص  ٩:٢٢ساعت ، ش١٣٢٢اسفند ماه  ١٧ ،روز جھار شنبھ، ٤جلسھ ،المصدر نفسھ )(١

  ٠ ٢٣ص،المصدر نفسھ  (٢)



                                                )١١٤(  

حول اعتراض محمد مصدق بین ضیاء الدین أنھ لم یتفاجأ قط بذلك كونھ في الواقع موقف الطبقة   

ولم یس'تطیعوا أن یتقبل'وا ، یھمھا إال مصلحتھا والحفاظ على مكانتھا طیة في إیران التي الاالرستقرا

وبخص''وص س''جناء االنق''الب ،  فك''رة أن یص''بح ص''حفي بس''یط م''ن الطبق''ة العام''ة رئیس''اً لل''وزراء

وحت'ى ل'و ، إنم'ا وض'عھم تح'ت اإلقام'ة الجبری'ة ، وضح ضیاء الدین الطباطبائي أنھ لم یسجن أح'داً أ

مخ'الف للق'انون وب'ین  أن'ھ فقد كان السجن شیئاً اعتیادیاً قبل انتصار الدستور وبعده مع، ناً سمي سج

ة البل'د ول'م یك'ن یھمھ'م س'وى تض'لیل اآلخ'رین ـم اعتقال بعض االش'خاص ال'ذین أخل'وا بسیاس'ـأنھ ت

 الشqیوعیة العالقqة مqع روسqیا: كان ھناك موضوعان مھمان بالنسqبة السqتقالل إیqران  " وأضاف

وقqqqد اصqqqبحت ھاتqqqان القضqqqیتان ألعوبqqqة بیqqqد رجqqqال ، اإلیرانیqqqة  –آلخqqqر االتفاقیqqqة البریطانیqqqة وا

إنما وضعوا تحت اإلقامة وانا أتحمل مسؤولیة ذلك رغqم أنھqا ، ومع ذلك فأنھم لم یسجنوا ،طھران

  ٠)١(" كانت قبل رئاستي للوزراة 

، م ١٩٢١ب ش''''باط بخص''''وص اتھ''''ام ض''''یاء ال''''دین الطباطب''''ائي ع''''ن مس''''ؤولیتھ ف''''ي انق''''ال    

أج''اب ض''یاء ال''دین أن''ھ متحم''ل المس''ؤولیة م''ع أن رض''ا خ''ان أعل''ن ف''ي بیان''ھ األول ع''ن تحمل''ھ 

ث'''م تط'''رق ، المس'''ؤولیة الكامل'''ة لالنق'''الب وأن'''ھ الح'''اكم المطل'''ق وعل'''ى الجمی'''ع إطاع'''ة أوام'''ره 

، فق'''د كان'''ت ال'''بالد خاض'''عة للق'''وات األجنبی'''ة ، الطباطب'''ائي إل'''ى أوض'''اع إی'''ران قبی'''ل االنق'''الب

وبل'''غ ع'''دد أف'''راد الش'''رطة وال'''درك ال'''ذین ل'''م یس'''تلموا روات'''بھم لثمانی'''ة ، وخزین'''ة البل'''د خاوی'''ة 

والمس'''ؤولون اآلخ'''رون ك'''انوا ی'''ذھبون مبین'''اً أن رئ'''یس ال'''وزراء ، أش'''ھر زھ'''اء األربع'''ین ألف'''اً 

منھ'''ا مئت'''ي أل'''ف توم'''ان ش'''ھریاً  )) یشqqqحذوا((یومی'''اً إل'''ى س'''فارة بریطانی'''ا ف'''ي طھ'''ران لك'''ي 

وعن'''دما ع'''اد الش'''اه م'''ن س'''فرتھ إل'''ى أورب'''ا وعل'''م بق'''رب خ'''روج الق'''وات ، الدول'''ة  لتمش'''یة أم'''ور

أص'''''ابھ الھل'''''ع بس'''''بب االض'''''طراب األمن'''''ي لع'''''دم اس'''''تالم الجن'''''ود ،  البریطانی'''''ة م'''''ن إی'''''ران

"  ول''''م یس''''تبعد أن تھج''''م بع''''ض الق''''وات عل''''ى العاص''''مة بع''''د خ''''روج البریط''''انیین، روات''''بھم

بعqqqض األشqqqخاص بضqqqرورة التحqqqرك إلنقqqqاذ  فاتفقqqqت مqqqع،وھكqqqذا أصqqqبح مصqqqیر ایqqqران مجھqqqوالً 

   ٠)١( "إیران من مأزقھا ووضعنا أرواحنا على كفوفنا لخطورة األمر

وم'ن ، أوضح ضیاء الدین أن أولى خطوات االنقالب ھو توقیع المعاھدة م'ع روس'یا الش'یوعیة      

ً ، ثم إلغاء المعاھدة مع بریطانیا  ض'اعاً معق'دة وك'ـان لكنھ'ا خلق'ت أو، صحیح أنھا كانت ملغ'اة عملی'ا

البد من إلغائھا رسمیاً مشدداً على أن حــكومتھ ھي الوحیدة الت'ي تش'كلت م'ن دون أي ت'دخل اجنب'ي 

مخاطبqاً [لقqد عبqأتم  " ،عكس الحكومات السابقة التي ك'ان لل'روس والبریط'انیین دور ف'ي تش'كیلھا 

  اقتتال األخوة فیما  الناس في فارس وطھران وكنتم تحیكون المؤامرات وأردتم] محمد مصدق 
                                                 

 ٠ ٢٥ص،٠٠٠، ٤جلسھ،دوره جھاردھم ، مذاكرات مجلس شورى ملي ایران  (١)

  ٠ ٢٦ص،المصدر نفسھ  (١)

  



                                               )١١٥(  

ماذا فعل االنقالب ؟ لقد جمع قوات الدرك والقوزاق وجمیع القqوات النظامیqة مqن شqتاتھا ، بینھم  

بحیqqث سqqاد األمqqن والنظqqام بعqqد أیqqام مqqن ، ] رضqqا خqqان[وتفرقھqqا ووضqqعھا تحqqت یqqد قائqqد شqqجاع 

ول مرة شعر الشاه باالستقرار والطمأنینة بعد ما لمس وجود قqوة حقیقیqة وشqجاعة وأل، االنقالب 

  ٠)١("  في طھران

بین ض'یاء ال'دین أن'ھ بع'د ان أص'بح رئیس'اً لل'وزراء رف'ض ، بالنسبة التھامھ بالعمالة لبریطانیا      

، ط في جنوب إیران تستثمر النف كانت منح امتیاز نفط المناطق الشمالیة إلى الشركة البریطانیة التي

م''ع ال''روس نص''ت أح''د موادھ''ا بع''دم م''نح  )موس''كو(معاھ''دة وب''رر ال''رفض لس''ببین أولھم''ا أن 

والس''بب الث''اني أن ، االمتی''ازات الت''ي حص''لت علیھ''ا الحكوم''ات الروس''یة س''ابقاً ألی''ة دول''ة أجنبی''ة 

ك'ذلك ، یج'وز تجاوزھ'ا  مجلس الن'واب ال'ذي ل'م یعق'د آن'ذاك كان'ت ھ'ذه االم'ور م'ن اختصاص'ھ وال

وفي الختام ،أوضح أنھ تم إلغاء امتیاز طریق طھران الذي كان ممنوحاً إلحدى الشركات البریطانیة 

أكد ضیاء الدین الطباطبائي بأنھ عمل بكل جد وإخالص مع رضا خان ول'یس لدی'ھ أي ش'كوى عل'ى 

مب'رر وك'ل ماھنال'ك اختالف'ات ف'ي ال'رؤى السیاس'یة وحینم'ا ش'عر أن'ھ ال، صعید األم'ور الشخص'یة 

اس'تطاع األخی'ر ،وبعد إجراء التصویت على صالحیة ضیاء الدین الطباطب'ائي ،لوجوده غادر إیران

 ةإذ حصل على سبع وخمسون صوت وأعتراض تسع عش'ر، من حصد غالبیة أصوات الحاضرین 

وأص''بح عض''واً ف''ي لجن''ة الداخلی''ة و ، )١(وبھ''ذا أص''بح زع''یم األغلبی''ة ف''ي مجل''س الن''واب ، عض''واً 

  ٠)٢(الزراعة 

م بعث'''''ة ال'''''دكتور أالمریك'''''ي ١٩٤٤ف'''''ي ش'''''ھر نیس'''''ان  مجل'''''س الن'''''واب اإلیران'''''ين'''''اقش      

الت'''ي ج'''اءت إل'''ى إی'''ران عق'''ب أزم'''ة اقتص'''ادیة تعرض'''ت ل'''ـھا ف'''ـي ك'''انون  )٣()Melsbo(میلس'''بو

وق'''''ـد اس'''''تعانت ال'''''ـحكومة االیرانی'''''ة آن'''''ذاك برئاس'''''ة ق'''''وام الس'''''لطنة ب'''''ـھذه ، م١٩٤٢األول  

ج''''اد ق''''وة ثالث''''ة ت''''وازي نف''''وذ بریطانی''''ا واالتح''''اد الس''''وفیتي ف''''ي البـعث''''ـة محاول''''ة منھ''''ا إلی

وب'''دأ عم'''ل ھ'''ذه البعث'''ة ف'''ي ك'''انون ،  فض'''الً ع'''ن عملھ'''ا ف'''ي معالج'''ة األزم'''ة االقتص'''ادیة،إی'''ران

م وأعطی''''''''ت ص''''''''الحیات واس''''''''عة م''''''''ن اج''''''''ل تھیئ''''''''ة میزانی''''''''ة الدول''''''''ة ١٩٤٣الث''''''''اني 

  بعد من كشف  استطاعت فیما،فشكلت دوائر تفتیش في المدن اإلیرانیة ،وصیاغتھا

                                                 
 ٠ ٢٧ص، ٠٠٠٤جلسھ،دوره جھاردھم ، مذاكرات مجلس شورى ملي ایران  (١)

  ٠ ٣٤- ٢٩ص ، المصدر نفسھ  )(١

   ٠٢ص، ص ١٠:٠٠ساعت،ش١٣٢٣فروردین  ٢٠،كشنبھ یروز ،  ١٦جلسھ ،المصدر نفسھ )(٢

في الحكومات  عمل مستشارًا اقتصادیًا، االقتصادین األمریكین ومن رجال المال فیھا  ابرزمن : میلسبو  )(٣
لكنھ فشل في مھمتھ ، م لتنظیم االقتصاد إالیراني ١٩٢٢كانت لھ سابقة في إیران عندما أتى في عام ، األمریكیة 

اختالفھا مع مصالح  فضًال عن،)) العصا المكسورة((بسبب أعتراض الجانب البریطاني التي وصفت بعثتھ بــ 
رسالة ،١٩٤١-١٩٢٥یران إاالوضاع االقتصادیة في ،لیمي نعیم جاسم محمد الد ٠راألمراء والمالكین الكبا

  ٠ ٥٣ص، )٢٠٠٢،كلیة التربیة ابن رشد : جامعة بغداد (،ماجستیر 



                                                )١١٦(  

ووض'''ع ملیس'''بو نظام'''اً للض'''رائب أعف'''ي بموجب'''ھ ذووا ال'''دخل ،أخ'''تالس لألم'''وال الحكومی'''ة    

وس''''اھم ھ''''ذا النظ''''ام برف''''ع إی''''رادات ، فیم''''ا تص''''اعدت عل''''ى ذووا ال''''دخول العالی''''ة ، المح''''دود 

  ٠)١(م ١٩٤٣ في سنة% ٥٠الحكومة بنسبة وصلت الى 

قام میلسبو بحجز ھذه ، )الخ٠٠٠الشاي ، السكر،الحبوب (للسیطرة على أسعار السلع األساسیة      

أجب''ر ،وللقض''اء عل''ى أزم''ة الطح''ین والخب''ز ،الم''واد ف''ي مخ''ازن خاص''ة ومن''ع تس''لیمھا إل''ى التج''ار

أجھ'زة الدول'ة ول'م یكت'ف ب'ذلك ب'ل قام'ت ، میلسبو الفالحین على بیع محصولھم إل'ى الدول'ة حص'راً 

بطح''ن القم''ح وخب''زه ف''ي أف''ران للدول''ة وبیع''ھ للم''واطن بأس''عار مح''ددة لمن''ع التالع''ب والغ''ش م''ن 

وعل'ى ال'رغم م'ن إج'راءات ملیس'بو ھ'ذه لكن'ھ ل'م یس'تطع ح'ل األزم'ة نھائی'اً بس'بب ع'دم ، الخبازین 

  ٠)٢(البعثة التعاون الصادق من جانب الموظفین اإلیرانیین وعدم التزامھم بالكثیر من تعلیمات 

أوج'''دت إج'''راءات میلس'''بو معارض'''ة بع'''ض الش'''رائح ال'''ذي تض'''ررت مص'''الحھم وبخاص'''ة      

ال''ذین اس''تطاعوا الت''أثیر عل''ى بع''ض أعض''اء مجل''س الن''واب م''ن أج''ل إنھ''اء الص''الحیات ،التج''ار

فف'ي الجلس'ة التاس'عة ،أما موقف ضیاء الدین الطباطبائي فكان مؤیداً بقوة للبعثة ، الممنوحة لملیسبو 

م تطرق ضیاء الدین إلى الخلفیة التأریخی'ة للبعث'ات ١٩٤٤في السادس عشرمن نیسان  المنعقدةعشر

الدس'توریة  وخاصة األمـریكیة منھا حــیث أوضـح أن الحكـومة التي تشكلت بعـد انتص'ار الحركـ'ـة

م ل''م تك''ن تمل''ك وث''ائق أو مس''تندات تس''تند إلیھ''ا ف''ي عملھ''ا بس''بب إخفائھ''ا م''ن قب''ل ١٩٠٩ف''ي تم''وز

وھكذا أصبحت الدولة عاجزة في عملھا وال تستطیع استیفاء أموالھ'ا ، مستوفي الضرائب في الدولة 

ختی'ار عل'ى وتقرر طلب مستشارین من الدول ذات الخبرة ووقع اال، بسبب عدم وجود وزارة مالیة 

  ٠)١(أمریكا ألنھا دولة كبرى ولیس من المعقول أن تتأثر بنفوذ روسیا وبریطانیا 

م نج'ح ف'ي عمل'ھ لك'ن ض'غوطات ١٩١١ع'ام بین الطباطبائي انھ عندما جاء شوستر إلى إیران      

بعث'ة ملیس'بو ثم'ن ض'یاء ال'دین مجھودات'ھ الت'ي  فیم'ا یخ'صو، من جانب روس'یا أدت إل'ى مغادرت'ھ 

ھqل لqدینا  "برضا الشعب واعترض بشدة على مح'اوالت ال'بعض إقص'اءه م'ن عمل'ھ بقول'ھ حظیت 

لكqن ، بqالطبع نمتلqك أفqراد یسqتطیعون القیqام بqذلك ، أفراد یمكنھم القیام بعمل ھؤالء المستشارین 

المشكلة تكمن ھل أنھم مستعدون للنqزول إلqى المیqدان بكqل كفqاءة وشqجاعة وأن یقولqوا ال لqبعض 

  ل ـــــھل المجلس مستعد إلعطائھم كام، واإلجراءات التي تعیق تقدم إیران االقتصادي القوانین 

  
                                                 

  ٠ ١٥٥-١٥٣ص ، المصدر السابق ، طاھر خلف البكاء  (١)

الجامعة ( ،رسالة ماجستیر ، ١٩٥٣- ١٩٤٥االوضاع االقتصادیة في ایران ، زینب فلیح محمد الموسوي  )(٢
  ٠ ٢٩-٢٨ص ، ) ٢٠٠٢،كلیة التربیة : ریة تنصسالم

ساعت ، ش ١٣٢٣فروردین  ٢٦،روز شنبھ ،  ١٩جلسھ،دوره جھاردھم ، كرات مجلس شورى ملي ایران امذ )(١
  ٠ ٢٠ص،  ص٩:٠٠



                                               )١١٧(  

 ھاتqان قضqیتان مھمتqان مqالم یحqال فqال،من أجqل إتمqام عملھqم بصqورة صqحیحة  لھم الصالحیات 

  ٠ )١( "یمكن حل قضیة المستشارین األجانب 

لكن في المقابل یجب اإلفادة ، أوضح ضیاء الدین أنھ مع تحدید صالحیات المستشارین األجانب     

عن'دما ش'عر  مبیناً أن المجل'س مجلس النواب السابقمن خبراتھم وتجاربھم وثمن ضیاء الدین جھود 

وا وعندما حض'ر،بوجود بعض المشاكل في البالد طرحت قضیة االستعانة بالمستشارین األمریكیین

یمك'ن أن ینج'زوا عملھ'م بص'ورة ص'حیحة م'الم  إلى إیران وطلبوا الصالحیات ك'ان م'ن حقھ'م إذ ال

تكون لھم حریة في أتخاذ اإلجراءات التي تكون للصالح العام وبین أن إعطاء مجلس النواب السابق 

  ٠ )٢(ھذه الصالحیات دلیل حسن نیتھ في إصالح األمور التي وصلت إلى مستوى خطیر

إذ ت'زعم ھ''ذه المعارض'ة زع''یم ، االص'وات المعارض''ة للبعث'ة كان''ت أق'وى م''ن المؤی'دة لھ''ا لك'ن    

فأب'دى میلس'بو اس'تعداده لتق'دیم أي أمریك'ي ، األقلیة محم'د مص'دق ال'ذي اتھ'م أف'راد البعث'ة بالرش'وة 

قام'ت األخی'رة  اإلیرانی'ة وبع'د ج'دال ب'ین مجل'س الن'واب والحكوم'ة، للمحاكمة إذا ثبت علیھ الج'رم 

األم'ر ال'ذي اض'طر ملیس'بو ، م١٩٤٤سحب الصالحیات الواس'عة الممنوح'ة لملیس'بو ف'ي حزی'ران ب

م بسبب عدم تمكنھ من إتمام مھمتھ في ظ'ل ١٩٤٤بتقدیم استقالتھ في التاسع والعشرین من حزیران 

  ٠)١(ھذه االوضاع الجدیدة 

س'''ب العدی'''د م'''ن ح'''اول ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي اس'''تغالل األوض'''اع الداخلی'''ة م'''ن أج'''ل ك     

م ح''''دثت مص''''ادمات ب''''ین أھ''''الي مازن''''دان والس''''لطات ١٩٤٤فف''''ي ش''''ھر نیس''''ان ، االنص''''ار

نتیج'''ة ت'''أخر دف'''ع مس'''تحقات مزارع'''ي القط'''ن ف'''ي المدین'''ة ال'''ذین س'''لموا محص'''ولھم ، المحلی'''ة 

، وق''د تص''دى ض''یاء ال''دین لھ''ذه القض''یة وھ''اجم الحكوم''ة بلھج''ة قوی''ة ، إل''ى مخ''ازن الحكوم''ة 

ض''''یاء ال''''دین من''''ھ المزارع''''ون  اتھ''''م  ة الفق''''ر والع''''وز ال''''ذي یع''''انيفبع''''د أن اس''''تھجن حال''''

وأتھ'''''م بع'''''ض ،الحكوم'''''ة بمحاول'''''ة س'''''رقة جھ'''''ودھم وتع'''''بھم ال'''''ذي اس'''''تمرطوال الموس'''''م

تعم'''ل عل''''ى إفش''''ال زراع''''ة ) ل''''م یح''''ددھا(الشخص'''یات اإلیرانی''''ة بإرتباطھ''''ا بجھ'''ات خارجی''''ة 

  ى ــــلذلك دع ،د اإلیرانين أجل الكسب المادي دون االكتراث لالقتصاــالقطن في إیران م

    

  

                                                 
  ٠ ٢٢ص ،٠٠٠ ١٩جلسھ،دوره جھاردھم ، كرات مجلس شورى ملي ایران امذ(١)  

  ٠ ٢٤-٢٣ص ، المصدر نفسھ (٢)

  ٠ ١٦١- ١٦٠ص، المصدر السابق ، كاء طاھر خلف الب )(١

  



                                               )١١٨ (      

ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي الحكوم'''ة إل'''ى اإلس'''راع ف'''ي دف'''ع مس'''تحقات ھ'''ؤالء الم'''زارعین    

  ٠)١( نظراً لألوضاع الصعبة التي یعیشونھا وحفظاً لألمن واالستقرار في إیران،

السید ضیاء الدین كان لھ تأثیر على الحكومة المركزی'ة الت'ي أوع'زت إل'ى وزارة یبدو أن كالم      

ومحاول''ة ح''ل الموض''وع ، للم''زارعین ودون أي ت''أخیر تعط''ى ح''واالت مالی''ةالزراع''ة بإص''دار 

بالتنسیق مع لجنة حزب الوطن في مازن'دان الت'ي تبت'ت قض'یة ال'دفاع ع'ن حق'وق الم'زارعین ھن'اك 
)٠)٢  

ب'''ین ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي وح'''زب ت'''وده س'''لباً عل'''ى األوض'''اع ف'''ي  انعكس'''ت الخالف'''ات    

ح'''دث ف'''ي إح'''دى  كم'''ا، انص'''ار ك'''ال الط'''رفینإذ وج'''دت ھ'''ذه الخالف'''ات ص'''داھا ل'''دى ،إی'''ران 

ش'''جار ب'''ین إذ نش'''ب  ،م ١٩٤٤ف'''ي التاس'''ع والعش'''رین م'''ن آی'''ار  معام'''ل النس'''یج ف'''ي إص'''فھان

ھ''''ذه الش''''جارات تح''''دث  وأوض''''ح الق''''ادة األمنی''''ین أن،أعض''''اء ح''''زب ال''''وطن وح''''زب ت''''وده 

یومی'''اً وتنب'''ئ بأخط'''ار جس'''یمة نتیج'''ة تھ'''اون الس'''لطات الحكومی'''ة ف'''ي اتخ'''اذ إج'''راءات رادع'''ة 

ل'''ذلك ،إذ أن عملی'''ة تحوی'''ل مل'''ف االتھ'''ام إل'''ى المح'''اكم ق'''د یس'''تغرق ع'''دة أش'''ھر،بح'''ق المتس'''ببین

وم'''ن أھ'''م ھ'''ذه ،طالب'''ت الش'''رطة باتخ'''اذ إج'''راءات س'''ریعة لمن'''ع ھ'''ذه االض'''طرابات والفوض'''ى

اءات من'''ع ق'''ادة األح'''زاب الم'''ذكورة م'''ن إص'''دار الخطاب'''ات التحریض'''یة ض'''د الط'''رف اإلج'''ر

  ٠)١( اآلخر لما لھا من أضرارعلى مستوى األمن والنظام

أث'رت ف'ي ال'رأي ،في تقریر آخر للشرطة أكد على أن النزاعات والصراعات الدائمیة لألحزاب     

ي ف'ض ھ'ذه المنازع'ات ومراقب'ة األف'راد العام إالیراني وأدت إل'ى ض'یاع جھ'ود األجھ'زة األمنی'ة ف'

وتكمن المشكلة الحقیقیة في عملیة ردع ھؤالء األفراد في اإلجراءات الروتینیة للمحاكم ،وتحركاتھم 

التراشق الكالمي بل یعمد ك'ل  علىیقتصر الصراع بین األحزاب  وال، التي تؤخر محاكمة المتھمین

إذ تع''رض رئ''یس ح''زب ال''وطن ف''ي ،)٢( خ''رط'رف إل''ى محاول''ة االعت''داء عل''ى عناص''ر الط'رف اآل

  م إلى االعتداء بالضرب من قبل بعض العمال المناصرین ١٩٤٤إصفھان في العاشر من حزیران 

   

                                                 
كمیتھ حزب وطن بابل بھ مجلس [ ، ١٣شماره سند ، حزب وطن ،اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  )(١

 ٠ ]٢٦٥٣ -١٠٩١٠١[،]ش ١٣٢٣فروردین  ١٧، شوراى ملي

[ ،] ش١٣٢٣فروردین  ٢٣،نخست وزیر بھ كمیتھ حزب وطن بابل [ ، ١٤شماره سند ، المصدر نفسھ(٢) 
٠] ٢٦٥٣ -١٠٩١٠١  

 ١٤،وزیر جنك بھ نخست وزیر [ ،٤شماره سند ، حزب وطن ،اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  (١)
 ٠] ٣٨٦ -١٠٩٠٠٢[ ،] ش١٣٢٣اردیبھشت 

ش ١٣٢٣خرداد  ٢٥،رئیس شھرباني اصفھان بھ رئیس شھرباني كل كشور [ ،٧شماره سند ، المصدر نفسھ  (٢)
 [، ]٠] ٢٦٥٠ -١٠٩١٠٠ 



                                                )١١٩(  

اط''الق ك''ذلك تع''رض رئ''یس تحری''ر ص''حیفة الع''الم ذات التوج''ھ الش''یوعي إل''ى ،  )١(لح''زب ت''وده 

وأدى الح'ادث إل'ى ج'رح ع'دد م'ن االش'خاص ، من قبل أنصار ضیاء الدین الطباطب'ائي  اصبالرص
)٠ )٢  

وق'د ، شھدت األوضاع االقتصادیة تدھوراً كبی'راً أث'ر س'لباً عل'ى الطبق'ات ذات ال'دخل المح'دود      

م عدة مظاھرات في إیران قام فیھا عمال المصانع في إصفھان وغیرھا ١٩٤٤قامت في شھر تموز 

لكن أقوى ھذه التظاھرات التي كانت لھا أصداء واس'عة ھ'ي الت'ي قام'ت ، حریض من حزب توده بت

إذ طالب المتظاھرون بزی'ادة ، م١٩٤٤في معامل النسیج في إصفھان في الثاني والعشرین من تموز

وعن'دما رفض'ت ، أجورھم ومنحھم االمتیازات التي تكفل معیشتھم ف'ي ظ'ل ھ'ذه الظ'روف الص'عبة 

اجم ع''دد م''ن الع''املین مخ''ازن ـإذ ھ''، لنظ''ر ف''ي مط''الیبھم تط''ورت األم''ور نح''و األس''وء الحكوم''ة ا

وح''دث ج''دال واس''ع ف''ي مجل''س الن''واب ح''ول اإلج''راءات ، فیھ''ا م''ن موج''ودات  المعم''ل ونھب''وا م''ا

وق'ف ض'یاء ال'دین ، فبینما دعى حزب توده إل'ى ض'رورة تلبی'ة مط'الیبھم ، الواجب اتباعھا تجاھھم 

نب الحكومة وطالب بوق'ف ھ'ذه األعم'ال الت'ي ألت'اتي إال بالض'ررعلى االقتص'اد الطباطبائي إلى جا

 اإلیراني محمالً حزب توده مسؤولیة ھذه األعمال التي یسعى من ورائھا الى تحقی'ق مكاس'ب ض'یقة

)٠)١  

اض'طر مجل'س الن'واب إل'ى الرض'وخ لمطال'ب ، بعد وصول األمور إلى ھ'ذا المس'توى الخطی'ر     

لعم'ال ع'ن طری'ق مس'اعدتھم مالی'اً ورف'ع لمادة تض'من حق'وق ) ٢١(ودة قرار من إذ قدم مس،العمال

وض''من ، ودع''ا المجل''س العم''ال المض''ربین ب''العودة إل''ى مص''انعھم بع''د تحق''ق مط''الیبھم ، أج''ورھم

القرارحق العمال باالنتساب إلى النقابات الت'ي ت'دافع ع'ن حق'وقھم ع'ن طری'ق التف'اوض الس'لمي م'ع 

  ٠)٢(أصحاب المصانع 

  

  

  
                                                 

 ]٢٦٥٢ - ١٠٩١٠٠[ ، ] ش١٣٢٣خرداد  ٢٣،كزارش تلكرافي از اصفھان [ ، ٥شماره سند ، المصدر نفسھ  (١)
٠ 

 - ١٠٩١٠٠[ ،] ش ١٣٢٣خرداد  ٢٣،كزارش تلكراف بھ روزنامھ فرمان [ ،٦شماره سند ، المصدر نفسھ  (٢)
٠] ٢٦٥٢  

المؤرخ ، ١٦٥/٢/٢، ٤٩٩١/٣١١الملفة ، یز كتاب القنصلیة العامة في تبر، ملفات البالط الملكي ، و .ك.د (١)
٠ ٢٩/٧/١٩٤٤ 

  ٠ ٢٢ص، المصدر السابق ،زینب فلیح محمد الموسوي  (٢)

 



                                                )١٢٠(  

تع''د مس''ألة االمتی''ازات النفطی''ة واح''دة م''ن أھ''م القض''ایا الت''ي أث''ارت خ''الف ب''ین ض''یاء ال''دین     

فف'ي  الثال'ث ، حی'ث ب'ذل االتح'اد الس'وفیتي مس'اعیھ م'ن أج'ل الظف'ر بھ'ا ، الطباطبائي وحزب توده 

ن وف'د دیبلوماس'ي س'وفیتي للتباح'ث م'ع الحكوم'ة اإلیرانی'ة م وصل الى طھرا١٩٤٤عشرمن أیلول 

  ٠)١(وطالبت الحكومة اإلیرانیة تأجیل ھذا الموضوع إلى حین انتھاء الحرب ،حول ھذا الموضوع 

اعت''''رض ض''''یاء ال''''دین الطباطب''''ائي بش''''دة عل''''ى مح''''اوالت الس''''وفییت الحص''''ول عل''''ى      

نفط'''ي ألی'''ة دول'''ة إال بع'''د انتھ'''اء الح'''رب  داعی'''اً ال'''ى ع'''دم م'''نح أي امتی'''از،االمتی'''ازات النفطی'''ة 

وانتخ'''اب حكوم'''ة وطنی'''ة حقیقی'''ة تمث'''ل مص'''الح الش'''عب ،وج'''الء الق'''وات البریطانی'''ة والس'''وفیتیة 

 افض'''لیة اإلیران'''ي وبعی'''دة ع'''ن أي ت'''دخل أجنب'''ي عن'''دھا یمك'''ن التف'''اوض م'''ع الش'''ركات م'''ن دون

فائ'''دة الت'''ي تتحق'''ق إنم'''ا المعی'''ار عل'''ى أساس'''ھ یم'''نح االمتی'''از ھ'''و ال،لدول'''ة عل'''ى حس'''اب أخ'''رى

  ٠)٢(لالقتصاد اإلیراني

لم یكن ضیاء الدین الطباطب'ائي البرلم'اني الوحی'د ال'رافض لم'نح أي امتی'از نفط'ي حت'ى انتھ'اء      

إذ قدم محمد مصدق الئحة لمجلس النواب تمنع أي مسؤول إیراني م'ن التف'اوض أو التوقی'ع ،الحرب

وبس'بب ،وفرض عقوبة ب'الحبس عل'ى م'ن یفع'ل ذل'ك بل ،على أیة اتفاقیة تخص االمتیازات النفطیة 

م  بع'دم م'نح أي امتی''از نفط'ي إال بع''د ١٩٤٤ھ'ذه االعتراض'ات أعلن''ت الحكوم'ة ف'ي تش''رین األول 

  ٠)١(انتھاء الحرب 

أدت مواقف ضیاء الدین ھذه إلى فتح باب االتھامات والتحریض الشعبي ضده من جانب حزب      

ش'ارك فیھ'ا إل'ى جان'ب ، م ١٩٤٥رة في مدینة مازندان ف'ي ش'باط توده الذي نظم مظاھرة شعبیة كبی

حملوا فیھا الفتات كتبت علیھ'ا ش'عارات ، العمال العدید من الفئات المثقفة من أدباء وشعراء وكتاب 

واتھ'م الخطب'اء ف'ي ھ'ذه ،  ))الجاسqوس الیھqودي((  والموت لضیاء ال'دین،من قبیل الحریة للجمیع 

وف''ي ھ''ذه ،بی''د بریطانی''ا ولیس''ت لدی''ھ أی''ة ھوی''ة وطنی''ة ))ألعوبqqة((ھ المظ''اھرة ض''یاء ال''دین بأن''

فح'دثت مش'احنات ب'ین ، المظاھرات دخل أعوان ضیاء الدین الطباطبائي مح'اولین نص'رة زع'یمھم 

فذھبت عناصر حزب توده إلى الشرطة واتھم'وا عناص'ر ض'یاء ال'دین ب'أنھم یقف'ون وراء ، الطرفین

  ٠)٢(دد من األشخاصإلى جرح ع الذي ادى الشجارإشعال 

    
                                                 

 ٠ ١٤٥ص،المصدر السابق ، نصر اهللا صالحي  (١)

  ٠ ١٤٦ص، المصدر نفسھ (٢)

كلیة :  بغداد جامعة(،رسالة ماجستیر،م ١٩٧٩-١٩٥١السوفیتیة  -العالقات االیرانیة،شامل عناد حسن البدیري (١)
 ٠ ٥١ص،)٢٠٠٦،االداب 

رئیس شھرباني مازندان بھ شھرباني [ ،٢٣شماره سند ، حزب وطن ،اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  )(٢
  ٠] ٣١٠ -١٠٩٠٠٢[،] ش١٣٢٣بھمن ،كل كشور 



                                               )١٢١(  

ك''ان ھ''دف المظ''اھرات لح''زب ت''وده إالس''اءة إل''ى ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي واتھام''ھ بالتجس''س     

إذ اتھ'م بش'راء األراض'ي م'ن ، م ١٩٤٣-١٩٣٦لصالح الیھود عندما كان مستقراً في فلسطین للم'دة 

  ٠ )١(وبیعھا للیھود ، مكتبھ في غزة الفلسطینیین من 

ع'ن ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي  )بیqان الحقqائق(دافعت صحیفة رعد امروز في مقال لھا بعنوان      

التي تحدث عنھا العدید م'ن الم'ؤرخین الع'رب م'نھم محم'د ع'زة ، وبینت مواقفھ اإلسالمیة المشرفة 

لو كانت االتھامات صحیحة لتحدث عنھا ھذا و، دروزة الذي كان تربطھ بضیاء الدین عالقة وطیدة 

وأوض''حت ، الم''ؤرخ ال''ذي یعتب''ر م''ن أھ''م الم''ؤرخین الفلس''طینیین الع''املین ف''ي النض''ال الق''ومي

الصحیفة أن الس'بب الحقیق'ي وراء ھ'ذه االتھام'ات الزائف'ة ھ'ي مواق'ف ض'یاء ال'دین ض'د مح'اوالت 

  ٠)٢(ز نفط شمال إیراناالتحاد السوفیتي استغالل األوضاع في إیران للظفر بامتیا

بق'وة ض'د ھ'ذه  )١(كما وق'ف بع'ض العلم'اء ف'ي إی'ران عل'ى رأس'ھم الش'یخ محم'د خالص'ي زاده      

أوجبqqت شqqكر عامqqة ،أعمqqال السqqید ضqqیاء الqqدین الطباطبqqائي فqqي بیqqت المقqqدس  "االتھام''ات بقول''ھ 

لھ'ذه  )٣(ب أرسالن میر شكیاألكما تصدى ، )٢( "وسببت افتخار اإلیرانیین ،دون استثناء المسلمین

االتھامات مستنكراً إیاھا وعدھا ضمن حملة حزب توده ض'د الشخص'یات الوطنی'ة المناھض'ة للفك'ر 

 ألqیس مqن الظلqم أن نفتqري، یجب على كل مسqلم شqكر ھqذا الرجqل  " الشیوعي في إیران وأضاف

  ٠)٤( " علیھ بدالً من أن نشكره 

الرغم م''ن عودت''ھ إل''ى ب''أن''ھ ، ھ''ذه القض''یة موق''ف ض''یاء ال''دین ف''ي  م''ن االش''یاء الت''ي ت''دعم   

فض'''الً  ،ب'''ل ف'''وض إدارتھ'''ا إل'''ى أح'''د الفلس'''طینیین ،إی'''ران فإن'''ھ ل'''م یبی'''ع أراض'''یھ ف'''ي فلس'''طین

عل''ى أن عالق''ات ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي المتین''ة م''ع الع''رب ت''دحض أي اتھ''ام وبخاص''ة أنھ''ا 

  قضیة بیع ولو كانت ، كانت عالقات مع القومیین العرب من فلسطینیین وغیرھم 

  
                                                 

) ش١٣٨١،مؤسسھ نشر وبزوھش : شیراز ( ،سید ضیاء الدین طباطبائي وفلسطین ،رضا اذرى شھر ضیائي  )(١
 ٠ ٩٤ص،

 ٠ ٩٥ص، ٠٠٠سید ضیاء الدین ،رضا اذرى شھر ضیائي: نقًال عن  (٢)

بسبب مواقفھ التي كانت ال تتالئم ورغبة رضا شاه احد العلماء الذین نفوا الى خارج ایران في عھد رضا شاه  )(١
  ٠ ١٤٨ص،المصدر السابق ،نصر اهللا صالحي ٠ في اسكات اصوات المعارضة لسیاستھ في إیران

 ٠ ١٤٩ص،المصدر نفسھ (٢) 

أصبح ، تأثر بأفكار األفغاني ومحمد عبده ، ولد في سوریا ، من االصالحیین العرب : أمیر شكیب أرسالن  )(٣
بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى أقام ، من مؤیدي جمعیة تركیا الفتاة ، م١٩١٨-١٩١٣نائبا في البرلمان العثماني 

الفكر العربي في ، البرت حوراني  ٠واصدر ھناك مجلة االمة العربیة ، م ١٩٤٦في سویسرا حتى وفاتھ في عام 
  ٠ ٣١٢ص، )   ٢٠٠٩،مطبعة نوفل : بیروت (، ٣ط، ترجمة كریم عزقول ،١٩٣٩- ١٧٩٨عصر النھضة 

  ٠ ٩٦ص، ٠٠٠سید ضیاء الدین ، رضا اذرى شھر ضیائي  (٤)



                                                )١٢٢  (  

وأدت إل''''ى ت''''وتر العالق''''ات ب''''ین ض''''یاء ال''''دین ، األراض''''ي ص''''حیحة النكش''''فت بك''''ل س''''ھولة  

  ٠)١(والعرب التي ظلت متینة حتى وفاتھ 

دعم''''ت المواق''''ف المؤی''''دة لض''''یاء ال''''دین الطباطب''''ائي م''''ن زی''''ادة حض''''وره ف''''ي الس''''احة      

اإلرادة ( وزادت م'''ن دائ'''رة المؤی'''دین ل'''ھ م'''ع ب'''دء حمل'''ة مض'''ادة م'''ن قب'''ل حزب'''ي ، س'''یة السیا

ھ''دم ال''دین  ھ''دفھا)) الملحqqدة (( ض''د ح''زب ت''وده وأفك''اره الت''ي وص''فت بـ''ـ  )الوطنیqqة والqqوطن

ب'''ث أفك'''اره الغریب'''ة ع'''ن العقی'''دة إالس'''المیة كقض'''یة محارب'''ة حج'''اب النس'''اء  بوس'''اطةاإلس'''المي 

اس'''تطاع ح'''زب اإلرادة الوطنی'''ة بع'''د و،  )٢(وغیرھ'''ا م'''ن القض'''ایا ،وقض'''یة الملكی'''ة المش'''اعیة 

ھ''ذه الحمل'''ة م''ن ف'''تح العدی'''د م''ن الف'''روع ف''ي الم'''دن اإلیرانی'''ة كمدین''ة كاش'''ان الت''ي ك'''ان افتت'''اح 

إذ ألقی''''ت فیھ''''ا ،م عب''''ارة ع''''ن احتف''''ال ض''''خم ش''''ھدتھ المدین''''ة١٩٤٥الف''''رع فیھ''''ا ف''''ي نیس''''ان 

ج''ھ الت'''ي یس'''عى إل'''ى تطبیقھ'''ا ح'''ال اس'''تالمھ الخط''ب الحماس'''یة الت'''ي بین'''ت أفك'''ار الح'''زب وبرام

  ٠)١( الحكم

م ١٩٤٥أصبح فرع كاشان من أھم فروع الحزب بعد فرع طھران إذ اقیم ف'ي الثالث'ین م'ن آی'ار     

وكی''ل محكم''ة ) عب''دهللا خ''اروي(م''ؤتمراً عام''اً للح''زب حض''ره نیاب''ة ع''ن ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي 

على احترام الحزب للقانون األساسي والدیمقراطی'ة  وأكدت الخطب التي القیت في المؤتمر، طھران

وأكد ممثل الطباطبائي على أن أعضاء الحزب ، والتأكید على مبادئ التوحید والتعالیم واإلسالمیة ، 

في تزاید مستمر حیث وصل زھاء الثالثین ألف عضواً من العناصر الوطنیة المثقف'ة باإلض'افة إل'ى 

االعتم''اد عل''ى ال''رأي الع''ام الجم''اھیري ال''ذي یس''تمد من''ھ قوت''ھ  العناص''ر الكادح''ة وأن ھ''ذا أت''ى م''ن

الفالحین والعم'ال والتج'ار والمالك'ین والط'الب  ونشاطھ واعتماده على جمیع طبقات االمة بما فیھم

  ٠)٢( لیصبح ھذا الحزب من أقوى أالحزاب اإلیرانیة

  

      
                                                 

  ٠ ٥١-٤٨ص  ،المصدر نفسھ(١) 

كزارش تلكرافي استان ھا وشھرستان [ ،١٦شماره سند ، حزب وطن ،سیاسي ایران  اسناد احزاب، ا .م.ا.س )(٢
 ٠] ١غ ع ب الف ٣٢٢ -٢٩٣٠٠٤٥٨[،] ش ١٣٢٤اردیبھشت  ١٢،ھا 

] ش١٣٢٤فروردین  ١٢،رئیس شھرباني بھ وزارت كشور[ ،٧شماره سند ، حزب اراده ملي ، المصدر نفسھ  (١)
، ]٠] ٢٥٠١ -١٠٩٠٨٥  

] ش١٣٢٤خرداد  ٢٤،رئیس شھرباني كل كشور بھ وزارت كشور [ ،٨ماره سند ش، المصدر نفسھ  (٢)
  ٠] ١ب الف  ٥ف  ١٢٨ -٢٩٣٠٠٥٦٢٥[،

  

 



                                                )١٢٣ (  

بخاصة إذا ، ذات األغلبیة العربیة نجاحاً یحسب للحزب  )١()األحواز(یعد افتتاح فرع الحزب في    

ماعلمن''ا أنھ''ا منطق''ة تتمی''ز باالض''طراب وم''ن الص''عب كس''ب والءات فیھ''ا بحك''م تركیبتھ''ا القومی''ة 

 قیادات ح'زبم أخذت الشرطة تراقب بدقة ١٩٤٥ومنذ افتتاح فرع الحزب في شھر نیسان ،الخاصة

ولم تعطھا الحریة الكاملة في التحرك أو االتصال بالناس للحف'اظ عل'ى الوض'ع ،رادة الوطنیة كلھاالا

  ٠)٢(تحمد عقباھا  وعدم حدوث أمور ال

م أث'''ر خ'''اص ف'''ي نف'''س ض'''یاء ١٩٤٥ك'''ان الفتت'''اح ف'''رع مدین'''ة ی'''زد ف'''ي الث'''امن م'''ن نیس'''ان    

، وص''''لتھ لقب''''ة البرلم''''انفض''''الً عل''''ى أنھ''''ا المدین''''ة الت''''ي أ، ال''''دین كونھ''''ا م''''ـسقط رأس وال''''ده 

أوض''ح فی''ھ أن س''بب تش''كیل األح''زاب  كلم''ة نیاب''ة عن''ھوب''ـھذه المناس''بة ألق''ى ممث''ل الطباطب''ائي 

ف''ي الع''الم ھ''و خل''ق الوح''دة الفكری''ة ب''ین الن''اس وممارس''ة اإلص''الحات حس''ب متغی''رات ال''زمن 

فل''''یس بمق''''دور األف''''راد مھم''''ا بلغ''''وا درج''''ة م''''ن الرق''''ي والص''''الح النھ''''وض ،وتط''''ور الحی''''اة 

"  ل'''ذلك، واالقتص'''ادیة عل'''ى النح'''و المطل'''وب دون تع'''اونھم م'''ع اآلخ'''رین المھ'''ام االجتماعی'''ةب

ومqqqن ھqqqذه األحqqqزاب ،كانqqqت ھنqqqاك حاجqqqة منطقیqqqة لألحqqqزاب بغیqqqة النھqqqوض بqqqالمجتمع سqqqریعاً 

  ٠)١( "یظھر العدید من النخب والمفكرین

حض'ره ض'یاء ال'دین م ١٩٤٥ف'ي تم'وز  غرب إی'ران وتم افتتاح فرع للحزب في مدینة شمیران    

 ً ، الطباطبائي الذي أكد على ضرورة الوقوف بوجھ الظلم مھما كان نوعھ عن طریق ألتك'اتف جمیع'ا

الید بالی'د لتك'وین ق'وة متح'دة تس'تطیع مواجھ'ة الظ'روف الص'عبة الت'ي یج'ب اجتیازھ'ا دون  ووضع

  ٠)٢(التفریط بألمبادئ االسالمیة والوطنیة 

حزب توده الذي حرض االتحاد السوفیتي خصمھ لدین الطباطبائي اثارت ھذه النجاحات لضیاء ا    

كما حدث ف'ي مدین'ة ، الستعمال نفوذه في بعض المناطق للتضییق على العناصر المؤیدة للطباطبائي

عندما أبـعدت السلطات المحلیة في المـدینة أحـد قادة حزب ،م ١٩٤٥رشت في منتصف شھر تموز 

وق''د ،الس''وفیتیة ف''ي المنطق''ة وال''تھجم العلن''ي ض''د حكومتھ''ا بحج''ة التح''ریض ض''د المص''الح،ال''وطن

  وعد األمرإھانة شخصیة لھ ، اعترض ضیاء الدین بشدة على ھذا األبعاد كونھ جاء بتأثیر خارجي

                                                 
وتقع على ضفاف نھر الكارون وھي ،تقع في الجنوب الغربي إلیران وھي مركز مدینة خوزستان : األحواز  (١)

المصدر السابق ،برویز اسدي واخرون ٠عبارة عن أراضي منخفضة تحیط بھا جبال كیلویھ وبختیاري وبشتكوه 
 ٠ ٧٣٤ص،

رئیس شھرباني خوزستان بھ [،١٨شماره سند، حزب اراده ملي ، اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  (٢)
  ٠]  ٢٥١٥- ١٠٩٠٨٥[ ،] ش١٣٢٤اردیبھشت  ٢، شھرباني كل كشور 

[ ، ] ش ١٣٢٤فروردین  ١٨،ا كزارش تلكرافي استان ھا وشھرستان ھ[ ،٣٩شماره سند ، المصدر نفسھ  (١)
  ٠]  ١ب آ  ٥ط  ٣٤١ - ٢٩٣٠٠٢٤٦٢

[ ،] ش١٣٢٤مرداد ٩،رئیس شھرباني كل كشور بھ وزارت كشور [ ،١١شماره سند ، المصدر نفسھ  (٢)
 ٠]  ١ب آ  ٥٣٤٢ - ٢٩٣٠٠٢٤٦٣



                                                )١٢٤(  

لدین الطباطبائي ببرقی'ة احتج'اج وبعث ضیاء ا، السوفیتیة مستقبالً  –تخدم العالقات اإلیرانیة  وال  

إلى وكیل الدائرة السیاسیة في وزارة الداخلیة اإلیرانیة وطلب توضیحاً ح'ول األم'ر وع'دم الس'كوت 

  ٠) ١( كونھ یعد سابقة خطیرة، عنھ 

اخت'راق النقاب'ات  الرد على ھذه االعمال بوس'اطة ضیاء الدین الطباطبائي ومن جانب آخرحاول    

س'عى إل'ى تش'كیل نقاب'ة خاص'ة بمھندس'ي وم'وظفي الط'رق لیكون'وا ق'وة إذ ،  مركز قوة حزب ت'وده

ولحرم''ان ض''یاء ال'''دین ، مض''ادة ض''د نقاب''ة المھندس''یین العام''ة الت''ي ك'''ان ی''دعمھا ح''زب ت''وده 

الطباطبائي من ھذه الفرصة دعت اللجنة المركزیة لحزب توده مئة مھندس الجتماع وبذلت األموال 

ین جم''یعھم بمختل''ف االختصاص''ات ومحاول''ة ض''مھم إل''ى النقاب''ة م''ن أج''ل التح''رك نح''و المھندس''ی

  ٠)١(بإغرائھم باألموال قبل أن یستغلھم ضیاء الدین الطباطبائي 

م للمطالب'ة بحق'وقھم بس'بب ١٩٤٥وعندما نظم أصحاب المخابز مظاھرة في العشرین من تموز     

وق'ف ض'یاء ال'دین م'ع ، ة مح'دد ارتفاع أس'عار الحنط'ة وإص'رار الحكوم'ة عل'ى بی'ع الخب'ز بأس'عار

مطالبھم ودعا الحكومة إلى معالجة مش'اكلھم بوس'اطة تش'كیل ھی'أة وبحض'ور ممثل'ین ع'ن أص'حاب 

  ٠)٢(األفران لیأخذ كل ذي حق حقھ 

أخذ الصراع بین ضیاء الدین الطباطبائي وحزب توده أبعاداً خطیرة فقد ألقی'ت علب'ة ف'ي الس'ابع     

تفجرات على ساحة حزب اإلرادة الوطنیة في طھران لكنھ'ا تحوي م، م ١٩٤٥والعشرین من تموز 

وقد ، )٣( وقد وجھت االتھامات لحزب توده بالوقوف وراء ھذا العمل لكن الحزب نفى ذلك،لم تنفجر 

مح'ال تجاری'ة ف'ي  ھاجموام عندما ١٩٤٥رد أنصار الطباطبائي على ھذا العمل في االول شھر آب 

فق'اموا بتحط'یم بعض'ھا وإغ'الق ال'بعض ، الین لح'زب ت'وده سوق مدینة مازندان تعود ألشخاص مو

وب''دأ األم''ر ین''ذر بعواق''ب خطی''رة ال''ذي اس''تدعى ت''دخل الق''وات االمنی''ة وبخاص''ة م''ع تھدی''د ،اآلخ''ر

عناصر توده أنھ إذا تعرض مقر حزبھم في المدینة إلى االعتداء فل'ن یقف'وا مكت'وفي األی'دي وس'وف 

  ٠)٤(یجة ذلك یقابلوا بالمثل حتى لو سالت الدماء نت

                                                 
شور بھ كفیل اداره سیاسي وزارت ك[ ،١١شماره سند ، حزب وطن ، اسناد احزاب سیاسي ایران، ا .م.ا.س(١)  

  ٠] ١ب الف  ٤ع  ٢٢٣-٢٩٣٠٠٣٣٢٤[ ، ] ش١٣٢٤اردیبھشت  ٢٢، وزیر كشور 

: تھران (،)ش١٣٢٦شھریور -١٣٢٠مھرماه (ایران در بحران ،برویز بدیعي ،كیانوش كیاني ھفت لنك  )(١
  ٠ ٢٤١ص،)ش١٣٧٩،انتشارات سازمان اسناد ملي ایران 

منش$ى ك$ل تش$كیالت ح$زب اراده     [ ، ٤ش$ماره س$ند   ، ه مل$ي  حزب اراد، اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س )(٢
  ٠ ]٢٥٠٦-١٠٩٠٨٥[، ]ش١٣٢٤مرداد  ٨،ملي بھ نخست وزیر 

   ٠ ٢٤١ص،المصدر السابق ،كیانوش كیاني ھفت لنك ) ٣(

فرماندار بابل بھ استاندار مازندان [ ،١٨شماره سند ، حزب وطن ، اسناد احزاب سیاسي ایران،ا.م.ا.س(٤) 
  ٠] ٦٠٠-١٠٩٠٠٢[،] ش ١٣٢٤شھریور ٥،



                                               )١٢٥(  

لعل من أھم أسباب قوة ح'زب ت'وده ف'ي مواجھ'ة ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي ھ'و ال'دعم الكبی'ر ال'ذي   

وانتساب أغلب الش'یوعیین إل'ى ح'زب ت'وده وع'دم تف'رقھم إل'ى اح'زاب ، یتلقاه من االتحاد السوفیتي 

حیث لم تدعم بریطانیاً تیاراً سیاسیاً بعین'ھ ،المقابلة أي جھة الموالین لبریطانیا  كما یحدث في الجبھة

كان ھؤالء األفراد غیر متحدین بل العكس كانت ھن'اك مواجھ'ات  وإنما كان دعمھا ألفراد وغالباً ما

حqqqزب  كم'''ا ح'''دث ب'''ین، بی'''نھم م'''ن أج'''ل إس'''قاط اآلخ'''رمن دون النظ'''ر ف'''ي المص'''الح  المش'''تركة 

فعل'ى ال'رغم م'ن أن أغل'ب أعض'ـاء ح'زب ، وبین ضیاء ال'دین الطباطب'ائي )المرافقین() ھمراھان(

وح'ـریصین ع'ـلى  المرافقین ھم من الدارسین فـي الجامعات الغربیة وموالین للمصال'ـح ال'ـبریطانیة

لكنھم كـانوا معارضین بشدة لضـیاء الـدین وحزبھ وشنوا حمالت علیھ وعلى ،تـعزیزھا وترسیخـھا 

أنھ في الوقت الذي كان  "م أوضحوا ١٩٤٥في إحدى بیاناتھم في تشرین األول ف، ھ الحزبيبرنامج

كانqqت الدعایqqة مركqqزة علqqى ذكqqاء ،زعqqیم حqqزب اإلرادة الوطنیqqة یعامqqل كإلqqھ مqqن أعضqqاء الحqqزب

وھqqذا بحqqد ذاتqqھ ینسqqجم مqqع ،وعبقریqqة ضqqیاء الqqدین الqqذي كqqان یqqتحكم فqqي جمیqqع أمqqور الحqqزب

  ٠)١( "دیمقراطیة الدكتاتوریة ویعارض ال

یبدو كانت بریطانیا غیر واثقة من نجاح ضیاء الدین الطباطبائي ف'ي مھمت'ھ ف'ي تحس'ین  على ما    

ل'ذلك عمل'ت عل'ى ،فضالً على مواجھة نفوذ حزب توده ، م١٩٤١صورة بریطانیا بعد أحداث أیلول 

مك''ان ض'یاء ال''دین وربم'ا الترتی''ب إلحاللھ'م ، دع'م أف'راد وأح''زاب أخ'رى ل''دعم موقفھ'ا م''ن ناحی'ة 

الطباطبائي إذا ما فشل األخیر في مھمتھ أو تعرضھ لنكسة تفقده مركزه أو نفوذه السیاسي من ناحیة 

  ٠اخرى

على الصعید الخارجي كان ضیاء ال'دین م'ن ال'داعین إلقام'ة عالق'ات طیب'ة م'ع ال'دول االس'المیة    

ر آب ـان والس''عودیة ف''ي شھ''ل''ذلك عن''دما ح''دثت أزم''ة ب''ین إی''ر،كاف''ة والعربی''ة منھ''ا بوج''ھ خ''اص 

 حج لتل'ك الس'نةـوسم ال'ـ'ـلفیة اعتداءات تعرض لھا بع'ض الحج'اج اإلی'رانیین ف'ي مـم على خ١٩٤٤

وقف ضیاء الدین بقوة ضد األصوات النیابیة التي دعت إلى منع الحجاج االیرانیین من الذھاب ال'ى 

ى المس'تقبل وع'دم االنج'رار وراء إذ دعى الطباطبائي إلى النظ'ر إل'،السعودیة وقطع العالقات معھا 

داعیاً إلى التری'ث  ،تخدم مصالح إیران اإلقلیمیة واإلسالمیة العواطف في اتخاذ قرارات مصیریة ال

ومحاول'ة ،وتشكیل لجنة تقصي الحقائق تذھب إلى الس'عودیة الستیض'اح األم'ور عل'ى أرض الواق'ع 

ك یمك'ن اتخ'اذ اإلج'راءات المناس'بة الت'ي وبع'د ذل'، السعودیة الحكومة حل األمر بالطرق الودیة مع 

  وقد وافق مجلس النواب على مقترح ضیاء الدین وشكل ، )٢(تحفظ للحجاج حقوقھم وللدولة ھیبتھا 

  
                                                 

 ٠ ٣١١ - ٣٠٩ص ، ) ش١٣٧٢،كفتار : تھران ( ،خاطرات سیاسي ،انو رخامھ  (١)

الملف$$$$$$$ة ،تقری$$$$$$$ر المفوض$$$$$$$یة العراقی$$$$$$$ة ف$$$$$$$ي طھ$$$$$$$ران    ، ملف$$$$$$$ات ال$$$$$$$بالط الملك$$$$$$$ي العراق$$$$$$$ي  ،و . ك.د (٢)
 ٠ ٦٣ص ،رقم الوثیقة ،٤٩٩١/٣١١



                                                )١٢٦(  

ك'ن اإلف'ادة منھ'ا لجنة برئاستھ للسفر إلى السعودیة المتالكھ عالقات جیدة مع الدول العربیة الت'ي یم

  ٠)١( بھذا الخصوص

م قوام الس'لطنة بتش'كیل ال'وزارة فك'ان ذل'ك بدای'ة ١٩٤٦كلف مجلس النواب اإلیراني في شباط      

فقد س'عى ق'وام الس'لطنة ، النھایة للنشاط السیاسي والحزبي لضیاء الدین الطباطبائي في ھذه المرحلة

وجمھوریة مھاباد ) ٢( عمـھا لحـكومـتي آذربیجــانإلـى حـل المشاكل مـع االتحاد السوفیتي  لسحب د

سافر إلى موسكو في التاس'ع عش'ر م'ن إذ ، التي أضرت بوحدة األراضي اإلیرانیة  )١( في كردستان

بح'ث موض'وع االمتی'ازات  وم إلجراء مباحثات حول االنسحاب الس'وفیتي م'ن إی'ران ١٩٤٦شباط 

ق'ة ض'غط لتغیی'ر المواق'ف الس'وفیتیة م'ن الحرك'ات النفطیة الت'ي ح'اول ق'وام الس'لطنة اس'تعمالھا ور

وبعد عودتھ إلى إیران بادرت موسكو إلى تعیین سفیر جدید ، االنفصالیة في إیران ورفع دعمھا لھم 

وبع'د نھای'ة اللق'اء ت'م ، م ١٩٤٦وتمت المقابلة بین السفیر وقوام السلطنة في العشرین من آذار ، لھا 

إذ اس'تغل ق'وام الس'لطنة انتھ'اء ،بضمنھم ضیاء الدین الطباطبائي اعتقال العدید من الشخصیات كان 

  ٠)٢( النوابورفع الحصانة عن  الدورة النیابیة الرابعة عشرةأعمال 

 "عندما استفسر أعضاء حزب اإلرادة الوطنیة عن س'بب اعتق'ال زع'یمھم ب'ررت الحكوم'ة أن'ھ     

لqذلك توجqب اعتقqال بعqض ، دابر الفتنةوإلعطاء الدولة الفرصة لقطع ، من أجل المصلحة الوطنیة

وأوض'حت أن ھ'ذا االعتق'ال ،  )٣( "باإلضافة إلى تعطیqل العدیqد مqن الصqحف الیمینیqة ،الشخصیات

  ٠لحین حل المشاكل وترسیخ االستقرار واألمن مؤقت

  

      

                                                 
  ٠ ٦٤ص،المصدر نفسھ  (١)

وأعلن  ،م برئاسة جعفر بیشوري١٩٤٥في الثاني عشر من كانون االول  أعلن الحكم الذاتي في آذربیجان (٢)
یصدر عنھا في حالة عدم تعارضھ مع الحكم  آالذربیجانیون اعترافھم بالحكم المركزي في طھران وتنفیذ كل ما

اني وقد استطاع قوام السلطنة من القضاء على الحكم الذاتي آلذربیجان بعد توجیھ حملة عسكریة في الث،الذاتي
، كمال مظھر ٠م أدت إلى ھرب اآلالف من آالذربیجانیین إلى األراضي السوفیتیة ١٩٤٦عشرمن تشرین الثاني 

  ٠ ٢٢٣ص، ٠٠٠دراسات في تاریخ

بعد اعالن االذربیجانیین الحكم الذاتي خطى االكراد خطوة مماثلة واعلن قاضي محمد في اجتماع عقد في  )(١
وتم اختیار ،م عن تاسیس جمھوریة مھاباد ذات الحكم الذاتي ١٩٤٦انون الثاني مھاباد یوم الثاني والعشرین من ك

والظھار النوایا ، وتلقت ھذه الجمھوریة الناشئة مساعدات عسكریة من االتحاد السوفیتي،علم خاص للجمھوریة 
المصدر ، طاھر البكاء٠اكد قاضي محمد ان حركتھ لیست انفصالیة وانھم متمسكون بوحدة االراضي االیرانیة

  ٠ ١٨٦-١٨٠ص ، السابق 

 ٠ ١٩٨-١٩٤ص ، المصدر السابق،طاھر خلف البكاء) ٢(

كزارش محرمانھ شھرباني تھران [،٥شماره سند ، حزب اراده ملي ، اسناد احزاب سیاسي ایران ، ا .م.ا.س  (٣)
  ٠] ٢٤٩٩ -١٠٩٠٨٥[ ،] ش١٣٢٥دي  ٦،



                                                 )١٢٧(  

الطباطبائي فقد بقي ح'زب اإلرادة الوطنی'ة یم'ارس نش'اطھ ف'ي  على الرغم من اعتقال ضیاء الدین 

ففي تقری'ر لش'رطة مش'ھد یش'یر لممارس'ة ھ'ذا النش'اط ع'ن طری'ق أح'د أق'ارب ض'یاء ، بعض المدن

 الدین المدعو ھاشم الطباطبائي الذي قام بنشاط كبیر بین موظفي الدولة من أجل نشر أفك'ار الح'زب

)٠)١  

  

  

                                                 
[ ،] ش١٣٢٤خرداد  ٢٨،بھ شھرباني كل كشور  رئیس شھرباني مشھد[ ،١٦شماره سند ،المصدر نفسھ  (١)

 ٠] ١ب آ  ٤ظ  ٥ ١ ٢ - ٢٩٣٠٠٢٢١٧
  
  
  
  
  
  
  



  )١٢٨(  

 م ١٩٦٩-١٩٤٧اإلبعاد السیاسي لضیاء الدین الطباطبائي  :الثالث المبحث      

اس'''تطاع ق'''وام الس'''لطنة بحنك'''ة ش'''دیدة الس'''یطرة عل'''ى األوض'''اع السیاس'''یة ف'''ي إی'''ران بع'''د      

أن إزاح ع'''ن طریق'''ھ الق'''وى السیاس'''یة الكب'''رى ف'''ي إی'''ران ووض'''عھا ف'''ي زاوی'''ة ض'''یقة م'''ن دون 

دین الطباطب'''ائي والعدی'''د م'''ن الشخص'''یات فبع'''د اعتق'''ال ض'''یاء ال'''، أدن'''ى ت'''أثیر عل'''ى مرك'''زه

فس'''ح المج'''ال لح'''زب ت'''وده لممارس'''ة نش'''اطھ بك'''ل حری'''ة ، الیمینی'''ة المعروف'''ة بوالئھ'''ا لبریطانی'''ا

ف'''ي الن'''وادي والنقاب'''ات وأع'''اد افتت'''اح ص'''حفھم الت'''ي أغلق'''ت ف'''ي عھ'''د ال'''وزارة الس'''ابقة بس'''بب 

م ثالث'''ة وزراء ١٩٤٦ب'''ل ض'''مت تش'''كیلتھ الوزاری'''ة الت'''ي ق'''دمھا ف'''ي ش'''باط ،األحك'''ام العرفی'''ة 

ك'''ل ذل'''ك م'''ن أج''''ل كس'''ب ود االتح'''اد الس'''وفیتي ال'''ذي اقتض'''ت الظ''''روف ،م'''ن ح'''زب ت'''وده 

السیاس'''یة ف'''ي إی'''ران آن'''ذاك إج'''راء تفاھم'''ات مع'''ھ م'''ن أج'''ل القض'''اء عل'''ى الحرك'''ات االنفص'''الیة 

وأس''''فرت المفاوض''''ات ب''''ین الج''''انبین ع''''ن توقی''''ع اتفاقی''''ة لح''''ل ،ف''''ي آذربیج''''ان وكردس''''تان 

 ٠)١(م١٩٤٦الرابع من نیسان  الخالفات بینھما في

لكن ھذا التقرب من االتحاد السوفیتي أث'ار غض'ب بریطانی'ا الت'ي حرك'ت قبائ'ل الجن'وب للتم'رد     

وأسفر ھذا التمرد عن سیطرة القبائل عل'ى بع'ض ،ضد الحكومة المركزیة ودعمتھا بالمال والسالح 

تعام'ل م'ع التم'رد فبینم'ا أی'د وزراء وانقسمت الحكومة على نفسھا في طریقة ال، المدن منھا بوشھر 

 كون''ھ ال،ك''ان ق''وام الس''لطنة یرغ''ب بالح''ل الس''لمي ،ت''وده التعام''ل بق''وة وح''زم ض''د ھ''ذه التم''ردات 

فف'تح ب'اب المفاوض'ات م'ع ،یرغب أن یفتح عل'ى نفس'ھ جبھ'ة جدی'دة فض'الً عل'ى الجبھ'ات األخ'رى 

األمر الذي ،توده في مناطقھم  المتمردین ووافق على مطالیبھم التي من أھمھا حظر تنظیمات حزب

فاس'تغل ق'وام الس'لطنة األم'ر وق'دم ،أدى إلى مقاطعة وزراء حزب توده الجتماعات مجلس الوزراء 

لیعی'د تش'كیلھا م'رة ثانی'ة بع'د ، م ١٩٤٦استقالتھ إلى الش'اه ف'ي الس'ابع والعش'رین م'ن تش'رین األول 

     ٠)٢(تكلیف الشاه لھ لكن من دون وزراء حزب توده 

  

  

    

      
                                                 

تتجاوز الش'ھرین م'ن توقی'ع  انسحاب القوات السوفیتیة من األراضي اإلیرانیة في مدة ال: أھم ماتضمنتھ االتفاقیة  (١)
ار قضیة آذربیج'ان قض'یة داخلی'ة وت'رك اعتب، سوفیتیة الستغالل نفط الشمال  –تأسیس شركة نفط إیرانیة ، االتفاقیة 

  ٠ ١٩٨-١٩٦ص، المصدر السابق ،طاھر خلف البكاء : للمزید ینظر ٠حلھا للحكومة اإلیرانیة  
  

  ٠ ٣٣٩-٣٣٥ص ،المصدرالسابق ،اروندا ابراھیمیان (٢)
  
  
  
  

 

 

  

 



                                                )١٢٩(  

عم''ل ق''وام الس''لطنة ض''من إجراءات''ھ المض''ادة لح''زب ت''وده عل''ى اط''الق س''راح ض''یاء ال''دین   

وبع'د خروج'ھ وج'د ض'یاء ، م بع'د انتف'اء مب'ررات س'جنھ١٩٤٦الطباطبائي في شھر تشرین الث'اني 

أعض'ائھ إل'ى الح'زب ال'دیمقراطي ال'ذي ك'ان ق'د ش'كلھ  إذ انظ'م أغل'ب،  ةحزبھ مفككتنظیمات الدین 

واص'بح ھ'ذا الح'زب الوحی'د عل'ى الس'احة ، م لیكون دعامة لحكم'ھ١٩٤٦قوام السلطنة في حزیران 

  ٠)١(اإلیرانیة مدعوماً بتأیید الحكومة 

ل'م تك'ن راس'خة ف'ي  العقائدی'ةھذا االنھیار في حزب اإلرادة الوطنیة یب'ین وبوض'وح أن األس'س     

على الرغم من تمتع الحزب بنظام داخلي صارم وبرنامج فكري واضح لكنھ اتضح ،ان أعضائھ أذھ

وبغیاب'ھ ع'ن مس'رح ،أنھ كان یسیر ب'إرادة ف'رد واح'د ال'ذي ك'ان مص'در اإللھ'ام ألعض'ائھ اآلخ'رین 

على العكس من ذلك نجد حزب توده قد واصل البقاء رغم اعتق'ال قادت'ھ ب'ین ، السیاسة انھار الحزب

  ٠وتعرض مقراتھ إلى المداھمة واالغالق،واآلخر الحین

بق'''ي م'''ن أنص'''اره وتنظ'''یمھم م'''ن  ح'''اول ض'''یاء ال'''دین بع'''د خروج'''ھ م'''ن الس'''جن جم'''ع م'''ا    

وإن كان'''ت عملی'''ة الحص'''ول عل'''ى األص'''وات تب'''دو ، جدی'''د م'''ن أج'''ل ال'''دخول إل'''ى االنتخاب'''ات 

وفیر كاف'''ة ش'''بھ مس'''تحیلة ف'''ي ظ'''ل س'''یطرة الحكوم'''ة ودعمھ'''ا الكام'''ل للح'''زب ال'''دیمقراطي وت'''

ف''ي بی''ان ل''ھ ف''ي الس''ادس عش''ر  ض''یاء ال''دین الطباطب''ائياألم''ر ال''ذي اس''تنكره ، اإلمكان''ات ل''ھ 

إذ ب''''ین ان''''ھ عل''''ى ال''''رغم م''''ن تص''''ریحات رئ''''یس ال''''وزراء عل''''ى ،م ١٩٤٦م''''ن ك''''انون االول 

ف'''اإلجراءات المتخ'''ذة م'''ن ، لك'''ن الحقیق'''ة خ'''الف ذل'''ك ، إج'''راء االنتخاب'''ات بك'''ل نزاھ'''ة وحری'''ة 

لبت األح'''زاب الوطنی'''ة االخ'''رى فرص'''تھا ف'''ي المنافس'''ة وكس'''ب األص'''وات جان'''ب الحكوم'''ة س'''

ل'''ذلك طال'''ب البی'''ان رئ'''یس ال'''وزراء تش'''كیل لجن'''ة علی'''ا ، لص'''الح أعض'''اء الح'''زب ال'''دیمقراطي 

تك'''ون جمی''ع األح'''زاب ممثل'''ة فیھ'''ا لض''مان ش'''فافیة االنتخاب'''ات ومن'''ع ،تش''رف عل'''ى االنتخاب'''ات 

فqqqي ھqqqذه االنتخابqqqات ھqqqو الحqqqزب الqqqدیمقراطي سqqqیكون الالعqqqب الوحیqqqد  "ح'''االت التزوی'''ر واإل 

وسqqqqوف لqqqqن تكqqqqون ھqqqqذه االنتخابqqqqات إال ضqqqqربة موجھqqqqة ضqqqqد ، الqqqqذي یمثqqqqل إرادة الدولqqqqة 

 الشqqqqاهیسqqqqع حqqqqزب اإلرادة الوطنیqqqqة إال أن یلفqqqqت انتبqqqqاه  وال، الدسqqqqتور واسqqqqتھزاًء بالحریqqqqات 

حqqرك مqqن أجqqل إلqqى الت،الqqذي أدى القسqqم بحفqqظ مqqواد القqqانون األساسqqي وصqqون حقqqوق األمqqة 

  ٠ )٢(" تشكیل ھذه اللجنة لممارسة الدور الرقابي على االنتخابات 

  

                                                 
س$$$$$ازمان مل$$$$$ي :  تھ$$$$$ران(،كزارش$$$$$ھاي محرمان$$$$$ھ ش$$$$$ھرباني ،محم$$$$$ود ظ$$$$$اھر احم$$$$$دي  ،مجی$$$$$د نقرش$$$$$ي (١) 
  ٠ ٢١٢ص، جلد اول ،)ش١٣٧١،ایران

  
  ٠ ٧٠ص،جلد اول ، المصدرالسابق،بھروز طیراني (٢)

 



                                               )١٣٠ (  

وكما ھ'و متوق'ع ج'اءت بأغلبی'ة س'احقة ، م ١٩٤٧كانون الثاني  ١٧-١٠جرت االنتخابات للمدة     

أم'ا ، انین مقعداً من أصل مئة وأثنین وستین مقع'داً لصالح نواب الحزب الدیمقراطي الذین فازوا بثم

فیما حصلت العناصر المستقلة عل'ى ، بقیة المقاعد فتوزعت على أنصار الشاه بخمس وثالثین مقعد 

وبخس''ارة ض''یاء ال''دین ،أم''ا ح''زب ت''وده فل''م یحص''ل س''وى عل''ى مقع''دین، خم''س وعش''رین مقع''د 

ً الطباطبائي لمقعده یكون حزبا اإلرادة الوطنیة وا ول'م یب'ق ف'ي الس'احة س'وى ،ل'وطن ق'د انتھی'ا عملی'ا

عل'ى ال'رغم م'ن الحم'الت العنیف'ة  تق'اوم تظل' التيالحزب الدیمقراطي وبعض بقایا من حزب توده 

  ٠)١(  ضده

كانت نھایة االنتخابات بدایة لضغط سوفیتي متزاید على قوام السلطنة من أجل تمری'ر االتفاقی'ة      

لك'ن ق'وام ، م وبخاصة بعد فوز حزبھ بأغلبی'ة مطلق'ة ف'ي البرلم'ان١٩٤٦النفطیة الموقعة في نیسان 

فح'اولوا ، ولمس السوفییت ھذا التغیی'ر، السلطنة بدأ یماطل ولم یستجب لطلبات السوفییت المتكررة 

عن طریق سفیرھم في طھران حث الحكومة على إالیفاء بالتزاماتھا متھمین الحكوم'ة اإلیرانی'ة ف'ي 

م ب''العودة إل''ى سیاس''ة التمیی''ز ض''د االتح''اد الس''وفیتي بوس''اطة وج''ود ١٩٤٧م''ذكرة ق''دمت ف''ي آب 

وفي مذكرة الحقة تم التلویح بإجراءات انتقامی'ة ،أشخاص في الحكومة معروفین بكرھھم للشیوعیین

  ٠)٢(في حالة تنصل اإلیرانیین من الوفاء بالتزاماتھم 

تفاقی''ة عل''ى البرلم''ان ف''ي الث''اني أم''ام ھ''ذه الض''غوط لج''أت الحكوم''ة اإلیرانی''ة إل''ى ع''رض اال     

، بع'د أن س'بقتھا جلس'ات لمناقش'تھا وبی'ان وض'عھا الق'انوني ،م ١٩٤٧والعش'رین م'ن تش'رین االول 

وحاول قوام السلطنة تبریر توقیع'ھ ،  )٣( صوت) ١٠٢(وبعد عرضھا على التصویت رفضت بأغلبیة 

ل'س الن'واب وح'ده مس'ؤولیة توقی'ع االتفاقیة على الرغم من مخالفتھا للدستور الذي یعط'ي الح'ق لمج

عندما قررت توقیع االتفاقیqة كنqت واعیqاً تمامqاً أننqي أتحمqل مسqؤولیة  " بقولھمثل ھذه االتفاقیات 

اال انني كنت أدرك أن توقیعھا ھqو الطریqق الوحیqد الqذي یمكqن مqن ، جسیمة أمام الشعب اإلیراني 

  ٠)٤( " خاللھ حل المشاكل في ذلك الوقت

  

  

                                                 
  ٠ ٢٣٣-٢٣١ص،المصدر السابق ، البكاء خلف طاھر  )(١
  
ھن$$د ط$$اھر  ٠موس$$كو  فطن$$ًا م$$ن ال$$ذھب اإلیران$$ي موج$$ود ف$$ي مص$$ار   ١١م$$ن ھ$$ذه االج$$راءات ع$$دم ارج$$اع   )(٢

 ٠ ١٠٨-١٠٧ص ،البكاء

  ٠ ٩٢ص، مصدر السابق ال، ثامر مكي علي الشمري  (٣)

  ٠ ١٠٨ص، المصدر السابق ، ھند طاھر البكاء  : نقًال عن (٤)

 



                                                )١٣١ (  

ب'التقرب إل'ى ، لجأ قوام السلطنة لحمایة حكومتھ من إجراءات قد یتخذھا االتحاد الس'وفیتي ض'ده    

بریطانیا بوساطة رجلھا األول ضیاء الدین الطباطبائي الذي رحب بھذا التقارب داعیاً قوام الس'لطنة 

الة آثار الخالفات التي ھي عبارة عن اختالف في ال'رؤى السیاس'یة إلى فتح صفحة جدیدة بینھما وإز

فقوام السلطنة أراد ، كان الطرفان كالھما لھ أھدافھ الخاصة من ھذا التقارب ، ولیست أكثر من ذلك 

أم'ا ض'یاء ال'دین ، مغازلة بریطانیا وكسبھا إلى جانبھ فیما لو حدثت تطورات في الموقف الس'وفیتي 

وجدھا فرصة العادة نشاطھ السیاسي الذي انتھى بعد خس'ارتھ لالنتخاب'ات ول'و ك'ان الطباطبائي فقد 

ووجد فی'ھ تھدی'داً حقیقی'اً  محمد رضا بھلوي لكن ھذا التقارب قد أرعب الشاه، عن طریق ألد أعدائھ 

لمركزه وبخاصة أنھ بدأ یستعید بعضاً من سلطات والده التي فق'دھا بع'د تتویج'ھ وإع'الن نفس'ھ ملك'اً 

لذلك عمل الشاه على إثارة البغضاء بوساطة تحریك بعض الشخصیات ، ) یملك والیحكم (توریاً دس

  ٠ )١( للتفریق بینھما

، حزب'ھ  اعض'اء إح'داث الش'قاق ب'ین بوساطةعمل الشاه على إسقاط وزارة قوام السلطنة كذلك      

مة إذ قدم جمیع ال'وزراء األمر للحكو وصلو، انشق حوالي عشرین نائباً من الحزب الدیمقراطي  إذ

ح''اول ق''وام ، م ١٩٤٧وف''ي جلس'ة لمجل''س الن''واب ف'ي العاش''ر م''ن ك'انون األول ، اس'تقاالتھم للش''اه 

السلطنة توضیح اآلثار السلبیة فیما لو أعفي من رئاسة الوزراء مذكراً الحاضرین بالخدمات الجلیلة 

ت'م تأیی'ده م'ن خم'س ، الثق'ة عن'ھ وبعد إجراء التصویت لنزع ، التي قدمھا في اكثر من سنة ونصف 

األمر الذي اض'طره إل'ى تق'دیم اس'تقالتھ ، واربعون نائباً وامتناع أغلب أعضاء حزبھ عن التصویت 

  ٠)٢(ومغادرة إیران 

أص'بح  وكس'ب ص'داقة الش'اه م'ن واس'تطاع ، حاول ضیاء الدین الطباطبائي التقرب من ال'بالط     

وكان'ت لقاءاتھم'ا ش'بھ ، لثقافیة وإن كان بصفة غیر رس'میة أقرب مستشاریھ في القضایا السیاسیة وا

كما بدأ ضیاء الدین في ھذه المدة التقرب من أعضاء ح'زب ، منتظمة في كل یوم اثنین من األسبوع 

لك'ن عم'ق الخالف'ات ، إذ ربما یستطیع اإلفادة منھم ف'ي مش'اریعھ السیاس'یة المقبل'ة ،  المحظورتوده 

وعن'دما تع'رض الش'اه لمحاول'ة اغتی'ال ف'ي الراب'ع م'ن ، اح مس'اعیھ بین الطرفین ح'ال م'ن دون نج'

تكلی'ف  عل'ى الش'اه) Lorhtel)(لوروجتqل ( عرض السفیر البریطاني ف'ي طھ'ران) ٣(م ١٩٤٩شباط 

، ضیاء الدین الطباطبائي كونھ شخص'یة قوی'ة تتمت'ع بكف'اءة ومق'درة عل'ى إدارة األم'ور بك'ل مھنی'ة 

  لكنھ أوضح للسفیر البریطاني أنھا خطوة ، وموافقتھ المبدئیة علیھ وعلى الرغم من اقتناع الشاه بھ 

                                                 
  ٠ ٢٠ص،  جلد دوم، المصدر السابق ،مجید نقرشي (١)

  ٠ ١٢٣-١٢١ص ، المصدر السابق ، ثامر مكي علي الشمري  (٢)

أح$د المص$ورین الم$دعو     إذ ق$ام ، تعرض الش$اه لمحاول$ة االغتی$ال عن$دما ك$ان یق$وم بزی$ارة إل$ى جامع$ة طھ$ران            (٣)
وقد اتھم حزب توده بالوقوف وراء المحاول$ة  ، ناصر فخراني بإطالق عیارات ناریة لكن الشاه نجى منھا بأعجوبة 

وأصبح مجرد االنتماء لحزب توده معن$اه المش$اركة   ، األمر الذي عرضھ لحملة شرسة وعد الحزب غیر شرعي ، 
  ٠ ٢٤٧-٢٤٥ص  ،مصدر السابقال،طاھر خلف البكاء ٠في محاولة االغتیال 



                                                )١٣٢           (  

غیر مالئمة في ھذا الوقت بسبب معارض'ة أغل'ب السیاس'یین ل'ھ األم'ر ال'ذي ق'د یع'رض ال'بالد إل'ى 

  ٠)١( فوضى وعدم استقرار

 اح'د م عل'ى ی'د١٩٥١في الس'ابع م'ن آذار  )٢(علي ارازم  اإلیراني الوزراءعقب اغتیال  رئیس     

حی'ث ،طرح اسم ضیاء الدین الطباطبائي بق'وة لرئاس'ة ال'وزراء ، )٣( )فدائیان اسالم(أعضاء منظمة 

واسـتطاع ضیاء الدیـن من اقناع الش'اه ، )٤(أجرى األخـیر مـباحثات مــع وزیر الـبالط أسد هللا عـلم 

موقفھا تجاه ضیاء  الستیضاحواتصل الشاه بالسفارة البریطانیة ، وخططھ لمعالجة الموقف  ببرامجھ

لك'ن األوض'اع الت'ي كان'ت تع'یش فیھ'ا ، بدت السفارة دعمھ'ا وثقتھ'ا الكامل'ة ب'ھ فأ،الدین الطباطبائي 

وتبني ،وبروز حملة قویة ضد المصالح البریطانیة السیما الشركات التي تستثمر نفط إیران ، إیران 

كل ھذه االم'ور ل'م تك'ن تس'مح بترش'یح اس'م ض'یاء ، یراني مجلس النواب حملة قویة لتأمیم النفط اإل

فع''ین الش''اه حس''ین ، المص''الح البریطانی''ة ف''ي إی''ران  ))رأس حربqqة((ال''دین الطباطب''ائي ال''ذي یع''د 

  ات ـــــــــالوالیم مدعوماً بتأیید ١٩٥١رئیساً للوزراء في الثاني عشر من آذار )٥() عالءین الوزراء

  

                                                 
 ٠ ٢٨ص،جلد دوم  ،قالمصدر الساب، مجید نقرشي (١)

خ$دم ف$ي ق$وات    ،تخ$رج م$ن مدرس$ة نظ$ام العس$كریة ف$ي ای$ران        ،ولد في طھران:  )م١٩٥١-١٩٠٢(علي ارازم  (٢)
ان عین رئیسًا الرككما ،م ١٩٤٢أصبح وزیر الدفاع في حكومة علي سھیلي ،م ١٩٢١وشارك في انقالب القوزاق 

م للقضاء على حكومة اذربیجان االنفص$الیة  ١٩٤٦قاد القوات االیرانیة في كانون االول و،م ١٩٤٤ مالجیش في عا
) جغرافی$اى نظ$امي ای$ران   (و) ت$اریخ مختص$رى از كش$ور ای$ران     (لھ مؤلفات حول تاریخ وجغرافیة إی$ران منھ$ا   ، 
بھ$ار  ،تھ$ران ،)مجل$ة (،))كنجین$ھ اس$ناد  ( (،)٦(ش ١٣٣٢ت$ا  ١٣٢٠نمونھ اعض$اى ھی$أت دول$ت از    ، علي كریمیان٠

  ٠ ٦٦-٦٥ص ، ٢٦-٢٥شماره ، دفتراول ودوم، سال ھفتم،ش١٣٧٦وتابستان 

وقام$ت ھ$ذه   ، م من قبل ن$واب ص$فوي لتطھی$ر ال$دین االس$المي م$ن الخراف$ات        ١٩٤٤تأسست ھذه المنظمة عام  (٣)
ھ$ذه المنظم$ة بق$وة عن$دما ح$دث ج$دال ب$ین        ظھر اسم ، الجمعیة باغتیال الصحفي أحمد كسروي بعد اتھامھ باإللحاد 

حی$ث ك$ان عل$ي ارازم یرغ$ب     ،علي ارازم ونواب الجبھة الوطنیة بزعامة محمد مصدق ح$ول االمتی$ازات النفطی$ة    
فحظي مطلبھا ،بینما كان النواب یطالبون بتأمیم النفط االیراني ،في التفاھم مع الشركات النفطیة حول اتفاقیة جدیدة 

 -١٠٢ص ،المص$در الس$ابق   ،ثامر مك$ي عل$ي الش$مري    ٠مت منظمة فدائیان اسالم باغتیال ارازم بتأیید الشعب وقا
٠ ١١٦  

أكم$$ل دراس$$تھ العلی$$ا ف$$ي ، خ$$ریج جامع$$ة ش$$یراز اإلیرانی$$ة،ول$$د ف$$ي خراس$$ان ) : م١٩٧٩-١٩٢٠(أس$$د اهللا عل$$م  )(٤
ث$$م اص$$بح  ،م ١٩٤٩ع$$ام إذ اص$$بح وال$$ي سیس$$تان وبلوجس$$تان   ،تقل$$د مناص$$ب مھم$$ة ،جامع$$ة اكس$$فورد البریطانی$$ة  

كل$$ف برئاس$$ة ال$$وزارة بع$$د اعف$$اء عل$$ـي امین$$ي منھ$$ا ع$$ام  ،م ١٩٥٠وزیرالداخلی$$ة ف$$ي حكوم$$ة محم$$د س$$اعد مراغ$$ة 
وتمیزت فترتھ بالمواجھات الشدیدة مع المعارضة بسبب االصالحات االقتصادیة والزراعیة واالجتماعی$ة  ،م ١٩٦٢

تضمن تفاصیل دقیقة عن حیاه الش$اه خصوص$ا ف$ي س$نوات     ) وانا  الشاه(كتب مذكرات اسماھا ،التي تبنتھا الحكومة
  www.fa.wikipedia.org٠الموقع  ،شرح رجال سیاسي إیران،))انترنیت ((٠حكمھ االخیرة 

  
بع$$د إكم$$ال ، لطنةاب$$وه محم$$د عل$$ي خ$$ان الملق$$ب بع$$الء الس$$ ،ول$$د ف$$ي طھ$$ران ) : م١٩٦٤-١٨٨٣(حس$$ین ع$$الء  (٥)

وف$ي  ، اذ عین سفیر ایران في لندن خالل مدة الح$رب العالمی$ة االول$ى    ،دراستھ التحق بالخدمة في وزارة الخارجیة
ع$اد إل$ى إی$ران    ،وفي العام التالي عین سفیرًا ف$ي مدری$د   ،م اصبح وزیرالتجارة في حكومة مستوفي الممالك ١٩١٨

، ك$ان معارض$ًا إللغ$اء الحك$م القاج$اري ف$ي إی$ران        ،م ١٩٢٦یران$ي ع$ام   وانتخب نائبًا في البرلمان اال،م١٩٢٥عام 
حس$$ین ع$$الء ورواب$$ط ای$$ران وامریك$$ا   ،عل$$ي اكب$$ر زاده  ٠م ١٩٤٤-١٩٤١أص$$بح س$$فیر ای$$ران ف$$ي امریك$$ا للم$$دة   

  ٠ ٨-٧ص،٧شماره ،ش١٣٧٧باییز ، تھران،)مجلة(،))تاریخ معاصر ایران((، ) ش١٣٠٣-١٣٠٠(

http://www.fa.wikipedia.org


                                                )١٣٣    (  

  ٠)١(المتحدة األمریكیة التي أصبح لھا رأي نافذ في إیران

فشل رئیس الوزراء في مھمتھ بسبب اصرار مجلس النواب على موقفھ بخصوص ت'أمیم ال'نفط      

وس'عت بریطانی'ا ، م ١٩٥١سابع والعشرین من نیس'ان األمر الذي اضطره إلى تقدیم استقالتھ في ال،

وبخاص'ة وأن األوض'اع حرج'ة ج'داً ، وق'وة ھ'ذه الم'رة بإیص'ال الطباطب'ائي لس'دة الحك'م  یةبكل جد

م''ن واس''تطاعت بریطانی''ا ، یعل''ى علی''ھ  وتتطل'ب إج''راءات س''ریعة بع''د أن أص''بح ص''وت الت'أمیم ال

ى ـ'ـع الش'اه إلـف'ي مباحثات'ھ م' الطباطب'ائي ال'دین وسعى ضیاء، إقناع الشاه وعدم السماح لھ بالتردد 

 كم''ـا اس''تطاع ، ةـى األزم''ـاء عل''ـحت''ى یس''تطیع العم''ل بحری''ة والقض'' ،ھ بح''ل المجل''س أوالً ـاع''ـاقن

الحص''ول عل''ى موافق''ة البریط''انیین عل''ى مب''دأ مناص''فة األرب''اح ب''ین الش''ركات النفطی''ة والحكوم''ة 

إل'ى أعض'اء مجل'س الن'واب ال'ذین أدرك'وا خط'ورة  لكن ھذه المخططات الس'ریة تس'ربت، اإلیرانیة 

لذلك تحركوا بسرعة ودعوا مجلس النواب لعقد جلسة اس'تثنائیة ف'ي الث'امن والعش'رین م'ن ،الموقف 

وق'د رض'خ الش'اه ،م وقرروا باكثریة االصوات تكلیف محم'د مص'دق برئاس'ة ال'وزراء١٩٥١نیسان 

بریط'انیین والطباطب'ائي ادراج الری'اح وھك'ذا ذھب'ت مخطط'ات ال،لألمر ولم یستطع الوق'وف ض'ده 
)٠)٢  

أدرك ضیاء الدین الطباطبائي بعد ھذه االخفاقات المتكررة استحالة عودتھ إلى رئاس'ة ال'وزراء      

وأص'بح ، فقرر ترك األمر والتفرغ للمھن'ة الت'ي یحبھ'ا وھ'ي الزراع'ة وتربی'ة ال'دواجن ، مرة ثانیة 

اسي ومرك'زاً لتجم'ع وت'ردد العدی'د م'ن شخص'یات الدول'ة بیتھ في أطراف طھران أشبھ بالنادي السی

ك'ان یقص'ده المستش'ارین األجان'ب والبعث'ات الدبلوماس'یة األجنبی'ة ومس'ؤولي كما ،مدنیة وعسكریة 

  ٠)٣( الصحف

، لكن ضیاء الدین الطباطبائي اعترف بأنھ ل'م یتخل'ى حت'ى اواخ'ر عم'ره ع'ن النش'اط السیاس'ي      

،  )٤(" م من أنqي طلقqت السیاسqة لكqن المqرء تبقqى عینqھ علqى مطلقتqھ على الرغ" وغالباً مایردد 

م لحضور اجتم'اع لع'دد ١٩٥٢في شھر شباط  )فدائیان إسالم (لذلك فعندما جاءتھ دعوة من منظمة 

  نجد ،من الشخصیات السیاسیة بغیة إعادة نشاطھا بعد الجمود الذي أصابھا نتیجة اعتقال قادتھا 

  

                                                 
( ،مص$$دق س$$الھاي مب$$ارزه ومقاوم$$ت ، غ$$الم رض$$ا نج$$اتي  ؛١٤٩ص،ر الس$$ابق المص$$د،عل$$ي رض$$ا فروغ$$ي  (١)

 ٠ ٢٥٥ص،جلد اول ، )ش١٣٧٧،خدمات فرھنكي  ھمؤسس: تھران 

  ٠ ٢٨٣-٢٨٢ص ، المصدر السابق ،طاھر خلف البكاء  )(٢

 ٠ ٣٤٨ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات  (٣)

  ٠ ٢٠ص، ١١٢٢ماره ش،ش١٣٤٣اسفند  ١٤،تھران ،) مجلة(،)) تھران مصور(( (٤)

 



                                                )١٣٤ (  

حیث دعى إلى إلغاء ، الطباطبائي في مقدمة من استجابوا للدعوة وكان لھ  دور فاعل في االجتماع 

  ٠)١(وأرسل الحاضرون رسالة إلى الشاه ألخراج معتقلي المنظمة من السجون ، األحكام العرفیة 

عد االنقالب ال'ذي قادت'ھ االس'تخبارات األمریكی'ة من األحداث المھمة لضیاء الدین الطباطبائي ب     

والبریطانیة بالتع'اون م'ع بع'ض الض'باط اإلی'رانیین ض'د حكوم'ة مص'دق ف'ي الث'امن عش'ر م'ن آب 

 )٢(االیراني محم'د قرن'ي  القائدھو الكشف عن محاولة انقالبیة جرى التخطیط لھا من قبل ،م ١٩٥٣

فعلى الرغم من قیام المخابرات ، م ١٩٥٧ حزیراني ف بالتنسیق مع المخابرات المركزیة األمریكیة 

لكن األمریكان لم ، مصدقحكومة األمریكیة وبالتنسیق مع الحكومة البریطانیة في تنفیذ انقالب ضد 

ل'ذا ح'ـاول الجن'رال ، یكونوا في السنوات األولى بعد االنقالب مھتم'ین بس'لطة محم'د رض'ـا بھل'وي 

یكیة ب''ـإسقاط نظ''ام الش''ـاه وتش''كیل حكوم''ة عس''كریة لض''مان محم''د قرن''ي إقن''ـاع المخ''ابرات االم''ـر

  ٠)٣(المصالح األمریكیة وعدم تكرار تجربة مصدق 

لك''ن الخط''ا ال''ذي ارتكب''ھ ق''ادة االنق''الب ھ''و إع''الم الس''فارة البریطانی''ة ف''ي طھ''ران بمخططھ''م      

انی'ة كان'ت ت'دعم لك'ن الس'لطات البریط،لعلمھم المسبق بعدم نجاح مھمتھم من دون موافقة بریطانیا ،

ھذا االنقالب لو  فضالً على ان، الشاه السیما بعد موقفھ اإلیجابي تجاھھا من المطالبات بتأمیم النفط 

نجح سیكون ضربة لمصالحھا لصالح الوالیات المتحدة بخاصة أن قائد االنقالب من أشد المخلصین 

ئي بتفاصیل االنقالب وطلب'ت من'ھ لذلك أخبرالسفیر البریطاني في طھران ضیاء الدین الطباطبا،لھا 

  ٠)٤(  التدابیرالالزمة هخبار الشاه واتخاذإلالذھاب 

وص''ل ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي إل''ى مكت''ب الش''اه ف''ي الس''اعة الثانی''ة والنص''ف م''ن ص''باح ی''وم     

وعندما رفض الحراس إدخال'ھ للش'اه ق'ال لھ'م إن ل'م ت'أتوا ،م ١٩٥٧السادس والعشرین من حزیران 

وعن'دما حض'ر الش'اه طل'ب ض'یاء ال'دین الطباطب'ائي من'ھ قب'ل أن  ،تم تتحمل'ون المس'ؤولیة بالشاه فأن

والوع'د اآلخ'ر بع'دم إص'دار حك'م ،أن یعطیھ وعدین بعدم سؤالھ عن مصدر معلوماتھ  یخبره باألمر

فأخبره ضیاء الدین الطباطبائي أن أح'د ،عندھا ارتعب الشاه لألمر وأعطاه وعده ،بإعدام أي ضابط 

  فأجابھ الشاه أترید أن تقول ،والدبابات تستعد لدخول القصر ،ات طھران دخل في حالة إنذار معسكر

                                                 
) ش ١٣٨٢،مركز اس$ناد انق$الب اس$المي    : تھران ( ،جمعییت فداییان اسالم بھ روایت اسناد ،احمد كل حمدي  )(١
  ٠ ٨٧ص،جلد اول ،

وأص$$بح بع$دھا فریق$$ًا  ، ض$$د محم$د مص$دق    م١٩٥٣م$$ن الض$باط ال$ذین اش$$تركوا ف$ي انق$الب آب     : محم$د قرن$ي    (٢)
، محم$د رض$ا تبری$زي    ٠لوالی$ات المتح$دة األمریكی$ة الت$ي كان$ت تث$ق فی$ھ كثی$رًا         ورئیسًا الركان الج$یش ب$دعم م$ن ا   

  ٠ ٤١٢ص، المصدر السابق 

 ٠ ٤١٢ص، المصدر نفسھ (٣)

  ٠ ٤١٧ص ،المصدر نفسھ  (٤)

  



                                                )١٣٥(  

ن الش'''اه ـن م'''ـوطل'''ب ض'''یاء الدی'''، فأجاب'''ھ ض'''یاء ال'''دین نع'''م ، أن ثم'''ة انق'''الب س'''یحدث ض'''دي 

یبق'ي بع'ض الق'وات ف'ي  اـفیم' ،وب المعس'كر ـاه ص'داراوامره لبعض ثقات'ھ م'ن الض'باط باالتج'ـإص

وإص'دار أحك'ام بالس'جن عل'یھم ، وفعالً ذھب آمر الحرس الملكي وتم اعتقال قادة االنق'الب ،القصر 

  ٠)١(لكنھم أخرجوا جمیعاً بعد مدة بطلب أمریكي،لمدد مختلفة 

ھا شخص'یات عام''ة ك''ان ض'یاء ال''دین الطباطب'ائي یق''یم ف'ي منزل''ھ اجتماع'ات تحض''ر كثی'راً م'ا     

فف'ي إح'دى ھ'ذه الجلس'ات ، للتباجث في األمور العامة للبلد سیاسیة واقتصادیة  والعدید من األثریاء،

أم'ور  ت'م فیھ'ا مناقش'ةالتي حضرھا أكثر من خمس'ین شخص'یة ،م١٩٦٠في الثاني من كانون الثاني 

عتھا بالبنجر وعدم االعتماد ضیاء الدین كبار المالكین لتھیئة أراضیھم وزرا إذ حث،البلد الزراعیة 

ل'ذا ،على استیراد السكر من الخارج الذي ق'د یتوق'ف بس'بب ح'دوث األزم'ات االقتص'ادیة ف'ي الع'الم 

ودع''ا إل''ى اس''تعمال األس''الیب الحدیث''ة ف''ي ، یج''ب تحض''یر مخ''زون ب''دیل ل''ھ ف''ي ح''االت الط''وارى 

  ٠)٢(الزراعة 

یاس'''ة الحی'''اد ف'''ي عالق'''ات إی'''ران ك'''ان ض'''یاء ال'''دین الطباطب'''ائي یص'''رح دائم'''اً أن'''ھ م'''ع س    

وأراد ف''''ي ھ''''ذا الص''''دد إیج''''اد تفاھم''''ات م''''ع محم''''د مص''''دق إلقام''''ة جبھ''''ة ض''''د ، الخارجی''''ة 

م وكان''''ت ١٩٦١الت''''ي تش''''كلت ف''''ي الث''''امن م''''ن آی''''ار  )٣(توجھ''''ات وزارة ال''''دكتورعلي أمین''''ي 

ف''''التقى ض''''یاء ال''''دین م''''ع محم''''د مص''''دق ف''''ي ، منح''''ازة للجان''''ب األمریك''''ي بص''''ورة مطلق''''ة 

أن یوح''''دا جھودھم''''ا للض''''غط عل''''ى الحكوم''''ة  ق''''ررام و١٩٦١ی''''ار آعش''''رین م''''ن الخ''''امس وال

واس'''''تطاع الطباطب'''''ائي ،ی'''''ران إحت'''''ى تغی'''''ر سیاس'''''تھا الخارجی'''''ة الت'''''ي ت'''''اتي بالض'''''ررعلى 

  ٠)٤(ومصدق من كسب اعضاء حزب توده إلى جانبھم 

  

     

                                                 
  ٠ ٢٠٦-٢٠٣ص ،جلد اول ،)م١٩٧٥، انتشارات زرین : تھران ( ،شبھ خاطرات ،علي بھزادي  (١)

ش ١٢/١٠/١٣٣٩ت$اریخ  ،منزل سید ضیاء ال$دین طباطب$ائي   ھ موضوع جلس،٢/٣/٥٠٥٥شماره ، س.ا./ ب.م.ا )(٢
٠ 

ث$$م غ$$ادر إل$$ى الع$$راق ،أكم$$ل دراس$$تھ المتوس$$طة ف$$ي إی$$ران  ،ول$$د ف$$ي طھ$$ران ) : م١٩٨٣-١٩٠٦(عل$$ي أمین$$ي  )(٣
حصل على شھاد القانون واالقتص$اد م$ن ب$اریس    ،ودرس مدة من الزمن العلوم المنطقیة في حوزة النجف األشرف 

كما عین في حكومة ،م١٩٥٠تولى مناصب مھمة منھا وزیر لالقتصاد في حكومة علي منصور عام ،م ١٩٣٢عام 
 ،عل$ي كریمی$ان   ٠أستقر في أوربا في بدایة السبعینیات حتى وفات$ھ  ،م وزیرًا لالقتصاد ایضًا ١٩٥٣-١٩٥١مصدق 

زمس$$تان ، تھ$$ران ، ) ل$$ةمج(،))  كنجین$$ھ اس$$ناد(( ،) ٤(ش ١٣٣٢-١٣٢٠نمون$$ھ امض$$اى اعض$$اء ھی$$أت دول$$ت از 
 ٠ ١٠٢-١٠١ص ،١٦شماره ، دفتر جھارم،سال جھارم ،ش ١٣٧٣

   ٠ش ٢٧/٢/١٣٤٠تاریخ ،موضوع مشایعات ، ٧٧٦/٣١٦شماره ، س.ا./ ب.م.ا (٤)

 



                                                )١٣٦(  

باطب''ائي م''ن كس''ب ود بع''ض المس''ؤولین الحك''ومیین المعارض''ین للسیاس''ة تمك''ن ض''یاء ال''دین الط 

 الت'ي تزعمھ'ا محم'د مص'دق )١(  فتكونت ما یشبھ الجبھة الوطنی'ة،األمریكیة من مدنیین وعسكریین 

 ً واتفق'ت األط'راف عل'ى أن تك'ون خط'وتھم األول'ى ھ'و الض'غط عل'ى رئ'یس ال'وزراء لتغیی'ر ، سابقا

ف''إذا رف''ض ذل''ك ی''تم المب''ادرة إل''ى إج''راء إض''رابات ،وازن''ة أعض''اء وزارت''ھ وتش''كیل أخ''رى مت

  ٠)٢(واعتصامات ضد الحكومة من إجل الضغط علیھا 

م على بث دعایة ضد ١٩٦١عملت الجبھة في حزیران ،لتشدید الضغط على الحكومة اإلیرانیة      

ھ ل''یس ف''ي ألن البق''اء فی''، واالنس''حاب م''ن ھ''ذا الحل''ف،مط''البین بحی''اد إی''ران، )٣() السqqنتو( حل''ف

كون''ھ موج''ھ ض''د االتح''اد الس''وفیتي ال''ذین یمتلك''ون مع''ھ ح''دود طویل''ة وعالق''ات ، مص''لحة إی''ران 

فض'الً عل'ى أن'ھ ل'یس م'ن ، یمكن التفریط بھا من أجل إرض'اء األمریك'ان  اقتصادیة وثقافیة قدیمة ال

إلی'ران صالح إیران خلق عدو لھا یتمتع بقدرات عسكریة ھائلة ویستطیع في أي وقت خل'ق مش'اكل 

كونھ مارس حرباً ،وعلى الرغم من ھذا التكتل الكبیر لكنھ لم یكن مؤثراً في تغییر مواقف الحكومة ،

  ٠)٤(إعالمیة فقط من دون إجراءات حقیقیة مؤثرة 

، نتیجة لمواقف ضیاء الدین من حكومة علي أمیني توطدت عالقت'ھ كثی'راً م'ع االتح'اد الس'وفیتي    

م'ن وطال'ب الس'فیر ف'ي ھ'ذه اللق'اءات ،ر الس'وفیتي ف'ي طھ'ران الزی'ارات وتبادل الطباطبائي والسفی

ووجھ'ت  ،اھھم ـ'ـالطباطبائي استخدام نفوذه من أجل تغیر مواق'ف بع'ض المس'ؤولون اإلی'رانیین تج

فض'الً ،زی'ارة موس'كولن ـوة إل'ى ض'یاء الدی'ـھران الدع'ـا في طـسفیرھ بوساطـةومة السوفیتیة ـالحك

السوفیتیة في طھران حفالً عل'ى ش'رف الطباطب'ائي ف'ي الخ'امس عش'ر م'ن  على ذلك أقامت السفارة

یرانی'ة وتكریمھ واھدائھ دورة كاملة من الكتب األدبیة والتأریخی'ة  باللغ'ة اإل، م ١٩٦١كانون االول 

  ٠)٥(أكادیمیة العلوم الشرقیة في موسكو عنالصادرة 

      
                                                 

م ١٩٤٦تش$كلت ھ$ذه الجبھ$$ة بع$د االعتص$ام ال$$ذي نظمت$ھ أح$زاب المعارض$$ة ف$ي ب$الط الش$$اه ف$ي تش$$رین األول           (١)
وبعد انفضاض االعتصام اجتمع$وا ف$ي من$زل محم$د مص$دق وتكون$ت       ،كومة في االنتخابات احتجاجًا على تدخل الح

واس$$تطاعت ھ$$ذه الجبھ$$ة م$$ن أداء دور اس$$اس ف$$ي وص$$ول محم$$د   ، ) الجبھ$$ة الوطنی$$ة) (جبھ$$ھ مل$$ي (ماعرف$$ت ب$$ـ  
   ٠ ١٠٢-١٠١ص ،المصدر السابق ،ثامر مكي الشمري  ٠م وتأمیم النفط اإلیراني بعد ذلك١٩٥١مصدق الى عام 

  ٠ش ٢/٣/١٣٤٠تاریخ ،موضوع فعالیات سیاسي ، ٨٧/٣١٦شماره ، س.ا./ ب.م.ا (٢)

ھ$$و االس$$م الب$$دیل لحل$$ف بغ$$داد ال$$ذي أنش$$ئ ف$$ي ش$$باط م$$ن ع$$ام   ،حل$$ف الس$$نتو أو م$$ایعرف بالمعاھ$$دة المركزی$$ة   )(٣
، والعراق وإی$ران  م لمواجھة خطر االتحاد السوفیتي على االنظمة الموالیة للغرب وضم بریطانیا وباكستان ١٩٥٥

أدى إل$ى اب$دال اس$مھ إل$ى الس$نتو ونق$ل مق$ره ال$ى تركی$ا والس$بب أن$ھ            ، م ١٩٥٨لكن انسحاب العراق منھ بعد ثورة 
عبد ٠)  cenato(فسمي )  ceato( وحلف جنوب شرق اسیا السیاتو )  Nato(یحتل مكانًا وسطًا بین حلف الناتو 

  ٠ ٥٤٨ص، ١ج،المصدر السابق،الوھاب الكیالي

  ٠ش ٧/٣/١٣٤٠تاریخ ،موضوع فعالیات سیاسي ، ٩٦١/٣١٦شماره ، س.ا./ ب.م.ا (٤)

  ٠ ١٧٩-١٧٨ص،المصدر السابق ،وزارت اطالعات  )(٥
  



                                                )١٣٧(  

ف'ي  محمد رضا بھلوي التي دعى إلیھا الشاه )ثورة الشعب(شكلت ما یعرف بالثورة البیضاء أو     

محطة مھمة في حیاة ضیاء الدین الطباطبائي وأبرزت مواقف دینی'ة ووطنی'ة ، م ١٩٦٢أواخر سنة 

، م الثال'ث قامت ھذه الثورة بدعم أمریكي إلحداث تغییرات إصالحیة اقتصادیة وسیاس'یة ف'ي الع'ال، 

بیع مصانع الدول'ة للقط'ـاع ، توزیع األراضي  ،وتكون مشروع الثورة البیضاء من عدة نقاط اھمھا 

، إعـطـاء حقــوق للنساء منھ'ا حـ'ـق التص'ویت،مـنح نسبـة مــن األرباح لعمال المـصانع ، الـخاص 

العش'رین م'ن ك'انون وإلضفاء الشرعیة على ھذا المشروع تقرر إجراء استفتاء علی'ھ ف'ي الس'ادس و

لك''ن اإلج''راءات إالص''الحیة ، م''ن األص''وات % ٩٩وت''م إق''رار المش''روع بنس''بة ، م ١٩٦٣الث''اني 

للمشروع قد أدت إلى طرد العدید من الفالح'ین م'ن أراض'یھم بحج'ة ع'دم اإلف'ادة م'نھم بع'د اس'تیراد 

ولد استیاًء في أوس'اط ھذا األمر ، مما أدى إلى ھجرة واسعة من الریف إلى المدینة ،اآلالت الحدیثة 

ال''ذي ألق''ى الخط''ب  )١(الخمین''ي آی''ة هللا تص''دى لھ''ا رج''ال ال''دین عل''ى رأس''ھم ، المجتم''ع اإلیران''ي 

أدت ھذه الخطب ، وانتقد عالقاتھ المشبوھة مع إسرائیل ،الحماسیة ضد الشاه وإجراءاتھ اإلصالحیة 

وقوبلت بالقمع م'ن ، قف الخمیني تأییداً لمو طھران إلى غلیان الشارع إذ عمت التظاھرات العاصمة

م باعتقال الس'ید ١٩٦٣الذي قام في الخامس من حزیران ،  )٢()الشرطة السریة) (السافاك(قبل جھاز

  ٠)٣( الخمیني

م تعام'ل ١٩٦٣انتقد ضیاء الدین الطباطب'ائي ف'ي إح'دى االجتماع'ات ف'ي العاش'ر م'ن حزی'ران      

األم'ر ، أس'فھ لمعامل'ة رج'ال ال'دین بھ'ذه الص'ورة إذ أعرب عن ، الحكومة مع األحداث في طھران 

ال''ف م''ایقرب ال''ذي أدى إل''ى خل''ق فج''وة ب''ین الحكوم''ة وعام''ة الش''عب ألن ال''دین ال''ذي ترس''خ من''ذ 

یمك'ن القض'اء علی'ھ بس'ھولة وإن اس'تعملت أح'دث األس'لحة  ال،وأربعمائة سنة ف'ي نف'وس المس'لمین 

ل'ذا عل'ى ، ل'دین ق'د تج'ذر ف'ي نف'وس الش'عبوجندت لھذا الغ'رض أجھ'زة القم'ع المختلف'ة ك'ون ھ'ذا ا

  ٠)٤(الحكومة احترام العقائد والتعامل بحكمة أكثر مع ھذا الموضوع الحساس

                                                 
بعد أن أتم  ،ولد في مدینة خمین على الحدود االیرانیة الروسیة:  )م١٩٨٩-١٩٠٢(روح اهللا الموسوي الخمیني  )(١

وعن$د انتھ$اء تعلیم$ھ انخ$رط بالت$دریس      ، ي المدرسة الفیضیة في ق$م المقدس$ة   تعلیمھ األولي التحق بالحوزة العلمیة ف
م ھاجم فیھ نظام رض$ا ش$اه   ١٩٤٣عام ) كشف االسرار(الف اول كتبھ ، واصبح من المقربین آلیة اهللا البروجردي 

،  وف$$اء عب$$د المھ$$دي راش$$د الش$$مري  ٠م ١٩٧٩الت$$ي اطاح$$ت بحك$$م محم$$د رض$$ا بھل$$وي  االس$$المیة ت$$زعم الث$$ورة ،
  ٠ ٣٨ص،المصدر السابق 

) المنظم$ة الوطنی$ة لالم$ن والمعلوم$ات    (اي ) سازماني اطالعات ف$ا امیجن$اق اي كیش$غار    (السافاك مأخوذة  من  )(٢
م م$ن أج$ل القض$اء عل$ى     ١٩٥٦تأسس ھذا الجھاز بمساعدة من المخابرات األمریكیة والموساد االسرائیلي في ع$ام  

وكان ، ر أول رئیس للجھاز بعد التأسیس وألھمیتھ كان یرتبط بالشاه مباشرة المعارضین للشاه وأصبح تیمور بختیا
على ثالثة مالیین من  فضًال،قدر عدد افراده المنظمین بحوالي ستین الف  ،رئیسھ یتمتع برتبة نائب رئیس الوزراء

المص$در  ،اب الكی$الي عب$د الوھ$  ٠م ١٩٧٩تم ح$ل ھ$ذا الجھ$از بع$د ث$ورة      ،العمالء منبثین في مختلف المدن اإلیرانیة 
 ٠ ٨٥-٨٣ص، ٣ج،السابق

 ٠ ٣٩-٣٥ص ،المصدر السابق ،الشمريوفاء عبد المھدي راشد  (٣)

ت$اریخ  ،من$زل ض$یاء ال$دین طباطب$ائي      ھموض$وع جلس$  ،  ٣١٢بخ$ش  / ٩٤٤/ كم عملی$ات  یاداره ، س.ا./ ب.م.ا (٤)
  ٠ش ٢٢/٣/١٣٤٢



                                               )١٣٨(  

وك'''ان یص'''رح م'''راراً ب'''أن ، من'''ذ ھ'''ذه األح'''داث قل'''ل ض'''یاء ال'''دین م'''ن ت'''ردده عل'''ى الش'''اه    

ول''''یس ف''''ي ، الوق''''وف بوج''''ھ مرج''''ع تقلی''''د یض''''ر بالوح''''دة الوطنی''''ة اعتق''''ال الس''''ید الخمین''''ي و

والتق''''ى ض''''یاء ،  )١(وس''''تظھر اآلث''''ار الس''''یئة لھ'''ذه األعم''''ال غی''''ر المس''''ؤولة ،  مص'''لحة البل''''د 

ال''''دین الطباطب''''ائي برج''''ال ال''''دین وط''''البھم بتنظ''''یم اعتص''''ام ف''''ي مس''''جد الش''''اه عب''''د العظ''''یم 

  ٠)٢(للمطالبة بإطالق سراح رجال الدین 

أم'ا ، مفید اإلشارة إلى أن موقف ضیاء الدین تجاه الشاه ھو بسبب تعاملھ مع رج'ال ال'دین من ال     

بل وأشار أكثر م'ن ، اجراءاتھ اإلصالحیة األخرى فقد ساندھا بكل قوة السیما إصالحات األراضي 

 مرة إلى أن ھذه اإلصالحات ھي مشاریع حكومتھ القصیرة والتي تأخر تنفیذھا أكثر من اربعین سنة
)٠)٣  

ح''اول ض''یاء ال''دین الطباطب''ائي التوس''ط ل''دى الش''اه إلط''الق س''راح رج''ال ال''دین الس''یما الس''ید      

لك'ن الس'ید الخمین'ي رف'ض الخ'روج حت'ى تتض'ح ، وعلى الرغم من قبول الشاه لوساطتھ ، الخمیني 

  ٠)٤(األمور ویكشف عن مالبسات اعتقالھ والجھات التي تقف وراءه 

تف'اخر األخی'ر بق'درة نظام'ھ بوض'ع ح'د لت'دخل رج'ال ،اء الدین مع الش'اه في إحدى لقاءات ضی     

 لمqا تqم األمqر علqى،جعلqت فqداك لqوال المدفعیqة والqدبابات  "فأجابھ ض'یاء ال'دین ،الدین في السیاسة 

  ٠)٥( " النحو الذي تراه

دما عن''،ح''اول ض''یاء الطباطب''ائي تخفی''ف ح''دة تص''ریحاتھ إزاء معامل''ة الحكوم''ة لرج''ال ال''دین      

بقولھ مع أن ، م ١٩٦٤خطب في جلسة بمنزلھ بمناسبة عید النوروز في الحادي والعشرین من آذار 

أن آیة هللا الخمیني ھو خلیفة  الروحانیة مترسخة في أذھان األمة منذ مئات السنیین وأن الجمیع یعتقد

رات الت'ي تحص'ل ف'ي لكن على رجال الدین أن یكونوا أكث'ر مرون'ة وأن یواكب'وا التط'و، هللا والنبي 

  ٠)٦( یقفوا ضدھا بحجة معارضتھا للدین العالم وال

                                                 
ت$$$اریخ ،ید ض$$$یاء ال$$$دین طباطب$$$ائي   موض$$$وع اظھ$$$ارات س$$$  ،  ٣١٢بخ$$$ش / ١٢٧٩/ش$$$ماره ،المص$$$در نفس$$$ھ  (١)

  ٠ش ١٩/٤/١٣٤٢

  ٠ش ٦/٤/١٣٤٢-٤٢٤تاریخ ،لقاء سید ضیاء الدین طباطبائي ،  ٤١٤٩شماره ،المصدر نفسھ (٢)

موضوع طرفدارى سید ضیاء الدین طباطبائي از برنامھ اصالحي ،  ٣١٢بخش /١١١٧/ شماره ،س.ا./ ب.م.ا(٣) 
 ٠ش ٦/٤/١٣٤٢تاریخ ،شاھنشاه  

سید ضیاء ،س ت / ٩٩٥٩شماره ،المصدر نفسھ ٠م ١٩٦٣سید الخمیني من السجن في السادس من آب خرج ال )(٤
 ٠ش ٨/٥/١٣٤٢تاریخ ، الدین 

 ٠ش ٢٧/٨/١٣٤٢تاریخ ، عبد الرحیم مطھري ،س ت / ١٨٨٩٥شماره ،المصدر نفسھ (٥) 

 ٠ش  ١/٢/١٣٤٣تاریخ ،موضوع سید ضیاء الدین طباطبائي ،٩٠/٣٢٦شماره ،المصدر نفسھ )(٦



                                                )١٣٩ (  

وفي القضایا االقتصادیة دعا ضیاء الدین الطباطبائي الحكوم'ة اإلیرانی'ة لمعالج'ة األزم'ة المالی'ة    

رانیة لتكون مقاربة للعملة األمریكیة والبریطانیة م برفع قیمة العملة اإلی١٩٦٤التي ظھرت في سنة 

وبھ''ذا ستتحس''ن قیم''ة ، لایر  ٦٠یع''ادل  والجنی''ھ االس''ترلیني م''ا، لایر  ٢٥بحی''ث یص''بح ال''دوالر ، 

  ٠)١(العملة اإلیرانیة ویصبح لدى الدولة مخزون كبیر من العمالت اإلجنبیة 

ك'ان یحم'ل رس'ائل الش'اه إل'ى مختل'ف البل'دان وكثیراً ما، كان ضیاء الدین الطباطبائي دائم السفر    

واستمر نشاط ضیاء الدین إلى آخر عم'ره حی'ث ت'وفي ف'ي التاس'ع ،  )٢(العربیة كالسعودیة والكویت 

وبعد زواجین ، م متأثراً بالسكتة القلبیة عن عمر ناھز الواحدة والثمانین ١٩٦٩ایلول والعشرین من 

أم'ا المول'ود الراب'ع فق'د  )صدیقة ومھqدي وعلqي (ھم  بناءرزق من الزواج الثالث بأربعة أ، فاشلین 

ودفن ضیاء الدین الطباطبائي ف'ي مقب'رة ناص'ر ال'دین ش'اه ف'ي منطق'ة ، بأربعین یوماً تھ ولد بعد وفا

     ٠)٣(شھرري بطھران 

                                                 
اظھ$$ار نظ$$ر س$$ید ض$$یاء ال$$دین طباطب$$ائي در م$$ورد وض$$ع اقتص$$ادي  ،  ٣٠٠/ت/ ٦٣٨ش$$ماره ،المص$$در نفس$$ھ  (١)

 ٠ش ٧/٩/١٣٤٢تاریخ ، كشور 

موضوع مسافرت س$ید ض$یاء ال$دین طباطب$ائي ب$ھ كوی$ت ت$اریخ        ،) ب -ف( ٢٢٤٤١/٢٤٢شماره ،س.ا./ ب.م.ا(٢) 
 ٠ش ١/٧/١٣٤٤

  ٠ ١٢٩-١٢٢ص ،  لد بنجمج،ق المصدر الساب، مھدي بامداد (٣)
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  الخـــاتمــة                                              
 
م بدایة النشاط السیاسي لضیاء الدین الطباطبائي من ممارستھ للنشاط الص'حفي ١٩٠٥تعد سنة       

یتم ذلك التطور إال عن طریق اعتم'اد إی'ران عل'ى الغ'رب  وال، حیث ركز على مسألة تطور إیران 

طریق'ة للوص'ول إل'ى الس'لطة واقتحام'ھ ع'الم  السیما بریطانیا وعیاً منھ بأن االعتماد عل'ى بریطانی'ا

وقد حاز فعالً على تق'دیر ٠) آنذاك(على الرغم من أنھ لم یصرح بذلك في صحیفتھ الرعد ، السیاسة 

 -١٩١٤بریطانیا وعدتھ رجلھا األول في إیران كما اتضح ذل'ك بع'د انتھ'اء الح'رب العالمی'ة األول'ى 

والوق''وف بوج''ھ الم''د ، علیھ''ا ف''ي إی''ران م''ن جھ''ة م لتثبی''ت المص''الح البریطانی''ة والحف''اظ ١٩١٨

 ٠الشیوعي الذي أخذ یھدد المصالح البریطانیة في إیران من جھة أخرى

اإلیرانیة ودعمھ من بعض الفئات  –بفضل أفكاره التي طرحھا فیما یخص العالقات البریطانیة       

وعل'ى ال'رغم م'ن  ٠م١٩٢١السیاسیة في إیران تمك'ن م'ن الوص'ول إل'ى رئاس'ة ال'وزارة ف'ي ش'باط 

التزامھ جانب البریطانیین لكنھ أراد إقامة نوع من التوازن مع روسیا بحك'م موقعھ'ا بالنس'بة إلی'ران 

ذلك التوتر الذي تجلى ، مما أدى إلى توتر العالقة مع البریطانیین ،وتأثیرھا على أوضاعھا الداخلیة 

ن الطباطبائي وھي في أم'َس الحاج'ة إل'ى في رفض بریطانیا تقدیم القرض المالي لوزارة ضیاء الدی

  ٠إلزاحة الطباطبائي عن المسرح السیاسي اإلیراني  خانمما مھد الطریق أمام رضا ، ذلك 

كان''ت وزارة الطباطب''ائي عل''ى ال''رغم م''ن قص''رعمرھا ق''د ترك''ت بص''مات عل''ى حی''اة الش''عب      

رت'ھ تح'ت قی'ادة موح'دة بع'د ووضعت إدا ونظمت الجیش، إذ سنت قانون تسجیل الملكیة ، اإلیراني 

مما زاده رفعة ومحبة لدى الطبقات الكادحة ، وقللت الضرائب عن كاھل الفقراء ، أن كانت مجزءة 

وتصاعد معارضة الطبقة االرستقراطیة لھ من جھة ثانی'ة ث'م اإلطاح'ة بحكم'ھ ونفی'ھ إل'ى ، من جھة 

  ٠خارج إیران

یاس''ة الدولی''ة م''ن الم''ؤتمر االس''المي األول ف''ي ف''ي المنف''ى أدى نش''اطاً سیاس''یاً عل''ى مس''رح الس     

ومنع بیع األراضي الفلسطینیة إلى المھاجرین الیھود باعتراف ،م والدفاع عن فلسطین١٩٣١القدس 

على الرغم من محاولة خصومھ بتلفیق ال'تھم الشخص'یة ب'دعوئ أن'ھ ش'ارك ف'ي ، المؤرخین العرب 

  ٠بیع األراضي الفلسطینیة إلى المھاجرین الیھود

م انعكاساً إیجابیاً على ضیاء الدین الطباطبائي ١٩٤٥-١٩٣٩كان لوقوع الحرب العالمیة الثانیة      

حی''ث دفع''ت بریطانی''ا إل''ى البح''ث ع''ن الوس''ائل المالئم''ة لعودت''ھ إل''ى إی''ران ،ف''ي الناحی''ة السیاس''یة

نی'ة ف'ي تش'كیل ح'زب اإلرادة الوط بوس'اطةللوقوف بوجھ المد الشیوعي الذي كان یمثلھ حزب توده 

لك'ن الظ'روف السیاس'یة كان'ت تأخ'ذ منح'ى ٠الوصول إلى رئاسة ال'وزارة  ھم ومحاولت١٩٤٤شباط 

نتیج'ة التغلغ'ل الس'وفیتي واألمریك'ي وبروزھم'ا ، آخر وھو إبعاد بریطانیا م'ن الھیمن'ة عل'ى إی'ران 

  ران من مساندة وتأثیر السوفییت كان قویاً في إی، ین بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة یقوتین عظم



                                             )١٤١ (  

مم'ا دفع'ت الساس'ة ، حزب توده والقوى االنفصالیة التي ظھرت بسبب ض'عف الحكوم'ة المركزی'ة  

وك'ان أحم'د ق'وام ،وإبعاد الشخصیات الموالی'ة لبریطانی'ا،اإلیرانیین إلى التقرب من االتحاد السوفیتي

  ٠فكان الطباطبائي أحد ضحایا ذلك االتجاه، م ١٩٤٦ذلك االتجاه في وزارتھ عام  السلطنة قد تبنى

على الرغم من ذلك بقي الطباطبائي ورقة ضغط بید بریطانیا وشاه إیران عل'ى ق'وى المعارض'ة     

بس'''بب قض'''یة  م١٩٥١ع'''ام  فعن'''دما ت'''وترت العالق'''ة ب'''ین الش'''اه ومجل'''س الن'''واب، كرج'''ل أزم'''ة 

لك'ن الن''واب االی'رانیین ص''وتوا ، اس'م الطباطب''ائي لتس'لم رئاس'ة ال''وزارة رج االمتی'ازات النفطی'ة خ''

، وك'ان ذل'ك بدای'ة اعتزال'ھ النش'اط السیاس'ي ف'ي إی'ران وانتخبوا محمد مصدق رئیس'اً لل'وزارة،ضده

وأصبح بیت'ھ م'ـلتقى الشخص'یات السیاس'ـیة واالج'ـتماعیة ، لـم یلمس لھ أي نشاط  م١٩٥٣عام فبعد 

، وانص'بت جھ'وده عل'ى تق'دیم النص'یحة ،كـونھ م'ن الشخص'یات المقرب'ة م'ن الش'اه  ،والدبـلوماسیة 

لكن'ھ انتق'د طریق'ة ، م ١٩٦٣لذلك جھر بمساندة سیاسة الشاه الداخلیة وبخاصة الث'ورة البیض'اء ع'ام 

تل'ك ، وبخاصة معارضة رجال الدین وبعض التنظیمات السیاسیة ،معالجة الشاه للتطورات الداخلیة 

م ١٩٥٣ع'امبع'د  الطباطب'ائي وم'ارس، دمویة التي تتن'افى م'ع األخ'الق وحق'وق اإلنس'ان الطریقة ال

      ٠م ١٩٦٩وبقي ھكذا حتى وفاتھ عام ،إذ كانت مورده الرئیس اقتصادیاً ، مھنة الزراعة 

  



 

  
 
 
 
  

  ق ـالحـالم         
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 )١(ملحق رقم                                         

  حولاألسئلة واألجوبة بین ضیاء الدین الطباطبائي والسیر برسي كوكس    

                                                                    )١( اإلیرانیة -م البریطانیة١٩١٩اتفاقیة                         

العثمانی''ة ف''ي ش''مال المنطق''ة وس''ائر  -ھ''ل بریطانی''ا مس''تعدة لبح''ث مش''كلة الح''دود اإلیرانی''ة  -س

  ٠المناطق التي كانت خاضعة لسیطرتھا ؟

ھذه قضایا تخصصیة ولسنا في موق'ع یؤھلن'ا للتباح'ث بش'أنھا وھ'ذه القض'یة ترج'ع إل'ى اتفاقی'ة  –ج 

عن''دھا س''وف نك''ون مس''تعدین لبحثھ''ا ش''ریطة أن تتق''دم الحكوم''ة اإلیرانی''ة ،الس''الم م''ع العثم''انیین 

  ٠بمقترحات بناءة

    ٠سیدي الوزیر المفوض مارأیكم بإصالح حدود إیران في منطقة نخجوان؟ –س 

وكل ما أستطیع قولھ إن سیاس'تنا الس'ابقة ف'ي القوق'از كان'ت ،الیسعني الجواب من دون استشارة  -ج

  ٠خاطئة

  ٠؟على االتفاقیة قضیة أساس أو ال  اإلیراني ریطانیا في مصادقة مجلس النوابھل ترى ب –س 

لك'ن إن ،] عص'بة األم'م[ عل'ى غ'رار افتت'اح المنظم'ة الدولی'ة  النواباننا ننظر الفتتاح مجلس  –ج 

انتظرنا لحین افتتاحھ ق'د ی'ؤثر ھ'ذا عل'ى االقتص'اد اإلیران'ي ال'ذي یحت'اج للمس'اعدات الفوری'ة لرف'ع 

یعتبر  بصورة أفضل وال االتفاقیةنعم إذا افتتح المجلس ومارس مھامھ سیكون إتمام ،لمزري واقعھ ا

  ٠ذلك من جانبنا شرطاً اساساً لرسمیة االتفاقیة فإنھا رسمیة منذ یوم توقیعھا 

  

  ٠متى تكون بریطانیا مستعدة لدراسة قضیة بناء السكك الحدیدیة وفتح طرق جدیدة ؟ –س 

فق''د نوقش''ت ھ''ذه المس''ألة ب''ین الل''ورد كی''رزن ، ن''ت الدول''ة اإلیرانی''ة مس''تعدةعل''ى الف''ور إن كا –ج 

  ٠ونصرت الدولة

  ٠متى تتسلم إیران القرض من بریطانیا ؟  –س 

  

                                                 
والمترجم'ة م'ن  )م١٩١٩الوثائق السریة للخارجیة البریطانی'ة لع'ام (ب .خ.و.م.منقولة من ا واالجوبة ھذه االسئلة (١)

  ٠قبل مؤسسة كیھان االیرانیة
  :الوثائق 

سبتامبر  ٢٢نامھ مؤرخ ،در لندن  سربرسي كاكس از تھران بھ لرد كرزن، ٧٨٧متن اصلي ،٨٣شماره سند   -١
  ٠م ١٩١٩

  ٠م ١٩١٩اكتبر  ١١نامھ مورخ ، سر برسي كاكس بھ لرد كرزن ، ٨١٥متن اصلي ،٨٣شماره سند  -٢
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ا االبتدائی''ة دراس''اتھ ]المكون''ة م''ن المستش''ارین البریط''انیین [ بمج''رد أن تكم''ل اللجن''ة المالی''ة  –ج 

فإن بینوا حاجة إیران لھذا القرض بغی'ة ،وتتعرف عن كثب على أوضاع إیران االقتصادیة والمالیة 

  ٠آنذاك لك أن تطرح ھذا السؤال ،إصالح أوضاعھا وضمان مصالح الدولة 

اآلن وقد عقدت االتفاقیة فكیف سیكون موقف بریطانیا إزاء أي ھجوم على إیران من جاراتھا  –س 

  ٠؟

نملك سوى اتخاذ بعض اإلجراءات السیاسیة كوننا لم ندخل في حلف أو تعاون عسكري م'ع  ال – ج

     ٠وسندعم بقوة موقفھا في األوساط الدولیة، إیران

ھ'''ل بریطانی'''ا مس'''تعدة التخ'''اذ خط'''وات تدریجی'''ة ض'''روریة إللغ'''اء الحص'''انة بع'''د وص'''ول  -س

  ٠نظام القضائي ؟المستشارین البریطانیین إلصالح وزارة العدل وبناء ال

إلغاء الحصانة یتوقف قبل كل شي على قدرة الحكومة اإلیرانیة عملیاً على حف'ظ أم'وال وأرواح  -ج

وأن تطمئن الدول إلى القوانین المدنیة وصحة عمل األجھزة والمؤسسات ، وحقوق الرعایا األجانب 

جة دعاوى وشكاوى الرعایا القضائیة اإلیرانیة وبلوغھا درجة من الرقي والتطور بحیث یسعھا معال

  ٠في ھذه الحالة یمكن إلغاء الحصانة ،األجانب في إیران من دون تدخل من القنصلیات األجنبیة 

بعد تطبیق االتفاقی'ة ھ'ل س'یكون القنص'ل البریط'اني ف'ي طھ'ران مخ'والً كالس'ابق ف'ي الت'دخل  –س 

  ٠بالشأن اإلیراني الداخلي ؟

لقنصلنا في الماضي بھدف حفظ منافع ومصالح بلدكم بحیث كان  )) القانوني(( إنما كان التدخل  -ج

یعمل على ترسیخ قوة الحكام المحلیین في مواجھ'ة إج'راءات الحكوم'ة المركزی'ة الج'ائرة ف'ي كثی'ر 

طبع''اً إن مث''ل ھ''ذه الت''دخالت الب''د م''ن أن ت''زول بالت''دریج ف''ي ظ''ل إص''الح النظ''ام ،م''ن األوق''ات 

  ٠القضائي واإلداري اإلیراني 

  

  ٠؟ شرطة الجنوب ماھو مصیر –س 

أن شرطة الجنوب في خاتمة المطاف ستدمج مع الجیش اإلیران'ي  استنباطنا من ھذا الموضوع –ج 

 اإلیرانیة الت'ي ستتش'كل قریب'اً وعلی'ھ ال –وسیبحث ھذا الموضوع في اللجنة العسكریة البریطانیة ، 

  ٠دولةیمكن طرح أي رأي مالم تتشكل اللجنة وتطرح المقترحات على ال

ھل بریطانیا على استعداد لوضع مستش'اریھا ف'ي طھ'ران وس'ائر الم'دن االیرانی'ة إلدارة أم'ور  -س

  ٠البلدیة واإلصالحات ؟

   ٠لكن القضیة تتوقف على ضمان الصالحیات والضمانات الالزمة،نعم نحن موافقون على ھذا  -ج
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( ھل الحكومة البریطانیة مستعدة لتزوید إیران بالھیئات العلمیة من أجل تأسیس مختلف الكلیات -س

  ٠؟) كلیة الفنون الجمیلة والعلوم والزراعة 

نعم بالتدریج وعلى وفق طلب الحكومة اإلیرانیة ش'ریطة موافق'ة المستش'ارین البریط'انیین عل'ى  -ج

  ٠تأسیس مثل ھذه الكلیات 

أن تسمح بریطانیا للحكومة اإلیرانیة بتعیین مسؤولین إلدارة العتب'ات المقدس'ة  برأیك ھل یمكن -س

  ٠؟) الكاظمیة ،سامراء ،كربالء ، النجف(في العراق 

وإننا مستعدون بھذا الخص'وص بتعی'ین ، رأي الحكومة البریطانیة بھذا الموضوع إیجابي للغایة  -ج

لحكوم''ة اإلیرانی''ة لك''ن األم''ر یحس''م بعق''د مس''ؤولین إلدارة األض''رحة ف''ي الع''راق بالتف''اوض م''ع ا

ألن'ھ یج'ب أن یتض'ح م'ن یت'ولى إدارة ش'ؤون الع'راق الخاض'ع ،معاھدة السالم م'ع الدول'ة العثمانی'ة 

  ٠سابقاً للدولة العثمانیة

األوض'اع الداخلی'ة لعق'د اتفاقی'ة عس'كریة دفاعی'ة م'ع  اس'تقرارھل بریطانیا مستعدة اآلن أو بعد  -س

  ٠إیران ؟

راً على الرد اآلن على ھذا الس'وال والب'د م'ن أن أطرح'ھ عل'ى حك'ومتي وأحص'ل عل'ى لست قاد -ج

ومثل ھذه االتفاقی'ة س'تحدد أس'لوبنا ، لكني شخصیاً ال أرى أیة مشكلة في عقد ھذه االتفاقیة ،الجواب 

  ٠تعرضت إیران لھجوم أو بالعكس مستقبالً في الھند والعراق إذا ما

وافق على جمیع أجوبة السیر برسي ك'وكس م'ع ،ألسئلة واالجوبة وبعد اطالع اللورد كیرزن على ا

   ٠الروسیة -تأكیده على عدم قدرة بریطانیا على إصالح الحدود اإلیرانیة 
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  )٢(ملحق رقم                                          
  )١(م١٩١٩س الوزراء ضیاء الدین الطباطبائي بمناسبة إلغاء اتفاقیة بیان رئی    

  : أیھا المواطنون  
التزاماً بالعھد الذي قطعتھ على نفس'ي ف'ي البی'ان األول ف'إني أرى م'ن واجب'ي المق'دس أن أعل'ن      

ھ'اد ف'ي للناس عن الخطوات التي اتبعھا لتنفیذ الخطة المقررة وكذلك جمیع النت'ائج المتحقق'ة م'ن الج

س''واء نجح''ت تل''ك المجاھ''دات أم ت''أخر نجاحھ''ا بس''بب م''ا یعترض''ھا م''ن ، س''بیل تحقی''ق آم''ال األم''ة

ونظ''راً ألن''ي وف''ُي للمش''اركة الش''عبیة وأس''عى دائم''اً لتحقیقھ''ا ف''إني أرى م''ن  ٠ص''عوبات وعوائ''ق

 الواجب أن أطلع الشعب على اإلجراءات التي اتخذتھا من أجل تحقیق سعادتھ لكي یك'ون ھ'و الحك'م

  ٠علیھا 

ف'إنني أزی'د ف'رحھم وابتھ'اجھم ب'اإلعالن ،) آذار ٢١(في الوقت الذي یحتفل الناس بعی'د الن'وروز     

فق'د ناقش'نا ھ'ذا الموض'وع ف'ي الجلس'ات األول'ى لمجل'س ال'وزراء ، عن إلغاء االتفاقیة م'ع بریطانی'ا 

نی''ة بھ''ذا الق''رار ع''ن ث''م قام''ت وزارة الخارجی''ة بتبلی''غ الس''فارة البریطا،وح''از عل''ى موافق''ة الجمی''ع 

وبع'د أس'ابیع ٠طریق المكاتبات الرسمیة ومطالبة جاللة ملك بریطانیا بالموافقة على إلغ'اء االتفاقی'ة 

من المفاوضات المطولة لتحقیق ھذه المطالبة كلفت حكومة جاللة ملك بریطانیا سفارتھا في طھران 

إن ھ'ذه االس'تجابة م'ن قب'ل ٠غاء االتفاقیة بإبالغ وزارة الخارجیة البریطانیة رسمیاً بالموافقة على إل

الحكومة البریطانیة تعكس مرة أخرى النوایا الطیبة والمودة القدیم'ة الت'ي تحملھ'ا بریطانی'ا العظم'ى 

  ٠إلیران

في الوقت ال'ذي  ھإني ومجلس وزرائي أعرب عن امتناننا لجاللة ملك بریطانیا الذي أكد على أن     

ة فإن مشاعر الم'ودة الت'ي تحملھ'ا حكومت'ھ ل'م ت'ثلم أب'داً ب'ل إن'ھ أك'د عل'ى وافق فیھ على إلغاء االتفاقی

  ٠استعداده لتقدیم كامل المساعدات إلیران

إن الشعب والحكومة االیرانیة یثمنان عالیاً أمارات المودة الحمیمة للحكومة البریطانیة ومش'اعر     

ي تنتھجھ''ا الحكوم''ة اإلیرانی''ة الحالی''ة االحت''رام الت''ي أب''دتھا حی''ال المص''الح اإلیرانی''ة والسیاس''ة الت''

لذا فإن ھذا الموقف السیاسي المھ'م س'یؤدي إل'ى  ٠لتطویر تشكیالتھا وإجراء اإلصالحات في البالد 

وأرى من واجب'ي ب'أن أعل'ن للجمی'ع ف'ي ،إضفاء مزید من عالقات الصداقة واالحترام بین الشعبیین 

لمفوض وأعض'اء الس'فارة البریطانی'ة ف'ي إی'ران ف'ي ھذا الوقت بالدور الذي أداه الوزیر البریطاني ا

وك'ان لھ'م ت'أثیر ،الوصول إلى ھذه النتیجة من إیضاحھم لحقیقة الوضع اإلیراني وشرحھ لحكومتھم 

  ٠مھم في توثیق العالقات بین حكومتي إیران وبریطانیا وشعبیھما

                                                 
جلس$ھ یكش$نبھ   ،جلسھ سیزدھم ،صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائي ، ا .م.ت.م.م.ا: عن  ألبیان نقًال )(١

  .ش  ١٣٠٠ھفتم حمل تخاقوى 
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بھذه المناسبة أھنئ الشعب اإلیراني بھذا النج'اح الم'زدوج وھ'و إلغ'اء االتفاقی'ة بموافق'ة الط'رفین     

الت'ي الزال'ت تح'تفظ ] روسیا[وفي الوقت نفسھ توثیق العالقات الودیة مع جارتنا التاریخیة العظیمة 

  ٠بنوایاھا الطیبة تجاھنا 

محفوظان كما ك'ان یأم'ل باإلض'افة إل'ى بق'اء  لیطمئن الشعب االیراني على أن استقاللھ وسیادتھ     

  ٠وإن أركان اإلصالحات قائمة على أسس راسخة، الصداقات القدیمة 

نسأل هللا أن یعین جھادنا وتضحیاتنا لتحقیق أھدافنا في االستقالل والسعادة والحریة وصیانة مجد    

  ٠داء باقي التزاماتنا األمة وعظمة البلد الشاھنشاني اإلیراني التأریخي وأن یوفقنا في أ

  

  

  

  رئیس الوزراء  –ضیاء الدین الطباطبائي                                  

  )م١٩٢١(ھـ  ١٣٣٩رجب  ١٧ش الموافق ١٣٠٠حمل  ٧                         
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  ) ٣(الملحق رقم                                    

الحوار الصqحفي الqذي اجqراه مظفqر فیqروز مqع ضqیاء الqدین الطباطبqائي فqي حزیqران 

  )١( في فلسطینم ١٩٤٣

   ٠ھل أنت متشائم أو متفائل بمستقبل إیران ؟ -س

، وش'اء هللا أال أك'ون متش'ائماً إزاء إی'ران ق'ط ، التفأول والتشاؤم یتعل'ق ب'دائرة ثقاف'ة األش'خاص  -ج

وبقدرتھا في تخطي ھذه المحن التي تعصف بھا وأدت الى ، علیھ فأنا من المتفائلین بمستقبل إیران و

  ٠احتاللھا من قبل قوات الحلفاء

  ٠فماذا تقول ؟] خلع رضا شاه [ م ١٩٤١الشعب اإلیراني متحیر بشان وقائع أیلول  -س

یین ع'اطفیون ومت'أثرون ج'داً المؤسف أن اإلیران، ھناك سلسلة من الحوادث متصلة مع بعضھا  -ج

ھ'ي إال نتیج''ة عش''رین س'نة م''ن الغفل''ة  ونس''وا أن ح'وادث أیل''ول م''ا، م ١٩٤١بم'ا ح''دث ف'ي أیل''ول 

فالك'ل ، ح'دث شخص'اً واح'داً  ولیس من اإلنص'اف تحمی'ل مس'ؤولیة م'ا،والغرور واإلھمال والجھل 

نس'وا أن'ھ ،نس'ى إی'ران ساھم بذلك الشاه والوزراء ونواب المجلس وأرباب الصحف والطالب فالكل 

فأصبحت مقدمات ، البریطاني  –م خرج السید مورغان شوستر إثر اإلنذار الروسي ١٩١١في عام 

ولم یبق من استقالل إیران سوى االسم ، تقسیم إیران بین روسیا وبریطانیا تأخذ صورة أكثر عملیة 

االیرانی''ون بمزی''د م''ن  وتمت''ع،م ف''رج بع''د الش''دة لالم''م المظلوم''ة ١٩١٧كان''ت ث''ورة روس''یا ، فق''ط 

لك''ن ض'عف اإلرادة ل''م یجعلن''ا نفی'د كم''ا ینبغ'ي م''ن تل'ك الث''ورة ألرب''ع ، الحری'ة وتف''اءلوا بالمس'تقبل 

كنت قد غادرت إیران قبل ح'دوث الث'ورة بأش'ھر عدی'دة بس'بب ،م ١٩٢١سنوات حتى انقالب شباط 

 برقی'ات التھنئ'ةدی'د م'ن بع'د الث'ورة وإلغ'اء نظ'ام القیاص'رة وص'لت الع،غیاب حریة القل'م ف'ي إی'ران

بم'ا أنن'ي أع'رف ساس'ة ، للبرلمان الروسي من كافة شعوب العالم باس'تثناء إی'ران م'ع ش'دید األس'ف 

ال'ذي ك'ان یت'ولى وزارة الخارجی'ة ) معین ال'وزراء(البالد أرسلت سراً برقیة إلى السید حسین عالء 

وسqqقط ،وتqqم عqqزل القیصqqر  حqqدثت ثqqورة فqqي روسqqیا،معqqین الqqوزراء " ج''اء فیھ''ا آن''ذاك اإلیرانی''ة 

وعلیqھ فالوظیفqة الوطنیqة ، وقد عانqت إیqران مqنھم كثیqراً ، االستبداد وال أمل برجعة النظام القدیم 

وعل'ى ال'رغم ،  " ومصالح إیران تقتضي إرسال برقیة تھنئة من جمیع النواب الحqالیین والقqدماء

وحینم'ا ع'دت إل'ى ، ال'وجھین  من وصول البرقیة لكنھا كانت مبھم'ة غی'ر واض'حة المع'الم وتحتم'ل

كان'ت أول خطب'ة للین'ین آلالف العم'ال ھ'و ، إیران فھمت أنھ'م ك'انوا قلق'ین م'ن ع'ودة النظ'ام الق'دیم 

وإلغاء االمتیازات التي حصلت علیھا روسیا في إیران ، م بین روسیا وبریطانیا ١٩٠٧إلغاء اتفاقیة 

بع''ض رف''اقي ال''ذین یش''اركوني ف''ي  عن''دما ع''دت إل''ى إی''ران كن''ت عازم''اً عل''ى تغیی''ر الوض''ع م''ع،

  كانت أولى خطواتي ،وشعرت بقدرتي على تحمل المسؤولیة الثقیلة في إدارة شؤون البالد ، أفكاري 
                                                 

شماره ،م ١٩٤٣حزیران ٢٨ھـ الموافق ١٣٦٢محرم ٢١،تھران ،) روزنامھ(،)) اقدام (( نشر ھذا اللقاء في  )(١
٠ ١٦٦ 
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ی''ة كان''ت االتفاق، وتوقی''ع اتفاقی''ة جدی''دة معھ''م ، االعت''راف الرس''مي بالنظ''ام الش''یوعي ف''ي روس''یا 

وبع'د ، المقترحة قد بعثتھا روسیا سابقاً لكن ثالث حكومات قبلي أھمل'ت الموض'وع ول'م ی'تم توقیعھ'ا

ویجب االعتراف بفضل لینین ، عقد االتفاقیة واجھت ضغوطاً دولیة إللغائھا من قبل فرنسا وبلجیكا 

ذا الفھم واالستعداد وأنا فخور بإبرامھا وأحمد هللا أن وھبني ھ، وزعماء الثورة الروسیة في إنجاحھا

، م ١٩٢١لو فرضنا ع'دم وج'ود أي خدم'ة أت'ى بھ'ا انق'الب ش'باط ،والشجاعة لتقبل الھدایا الروسیة 

ھي الخدمة األعظم واألكبر لالنقالب حیث استعادت إیران حیاتھا وتحررت من  االتفاقیةلكانت ھذه 

لعل ھن'اك م'ن اس'تاء م'ن الث'ورة ، قیودھا ولوال رایة ثورة لینین لما كان ھناك من انقالب في إیران 

فقدت'ھ إی'ران بع'د إع'الن  لكن كل إیراني ینشد مصالح البلد یتفاعل مع تل'ك الث'ورة ألن م'ا، الروسیة 

أثبت'ت األح'داث ف'ي عش'رین س'نة الماض'یة ، استردتھ مع زیادة بفعل ھذه الثورة ، م ١٩٠٦الدستور 

إذ ك''ان الش''اه وال''وزیر ، ش''عب بك''ل فئات''ھ أن التفكی''ر ف''ي إی''ران ك''ان إلس''عاد بع''ض الفئ''ات ول''یس ال

والنائب یرون أنفسھم أحراراً في ممارسة الظلم والعدوان ولیس لألمة أي دخل ف'ي تقری'ر مص'یرھا 

بی'د أص'حاب المناص'ب واألم'وال ول'م یق'ف إل'ى جانب'ھ  ))ألعوبة((عشرون سنة والشعب اإلیراني ، 

م أب''دوا ١٩٤١لبریطانی''ة وإث''ر أح''داث أیل''ول طبع''اً ال ینك''ر أن الدول''ة الس''وفیتیة وا، س''وى ال''روس 

غضباً واستیاًء وفقدوا حكمتھم ولم یكن من المناسب الضغط على الشعب اإلیراني بجریرة حفنة من 

وإذا م''ا ، لكن''ي م''وقن أن ل''یس لل''دولتین روح عدائی''ة تج''اه المجتم''ع اإلیران''ي ، الساس''ة االنتھ''ازیین 

ف'إن الس'وفییت س'تلتزم ، اه الش'عب وتمث'ل األغلبی'ة انبثقت ف'ي إی'ران حكوم'ة وطنی'ة تعم'ل عل'ى رف'

إذ ، وسوف لن تألوا بریطانیا جھداً في دعم إیران واسنادھا  ،بمواد المعاھدة التي وقعت على عھدي

م ١٩١٩ اتفاقی'ةوإن موافقة بریطانی'ا عل'ى إلغ'اء ، كانت بریطانیا والزالت مالًذاً آمناً الحرار ایران 

   ٠عام البریطاني وساستھا إلیران وشعبھا دلیل على احترام الرأي ال

  ٠ مارأیك باالتفاقیة التي وقعتھا إیران مع السوفییت وبریطانیا ؟ -س

، ف'إن االتفاقی'ات فق'دت فاعلیتھ'ا ، لألسف وبشھادة الوقائع العالمیة السیما أح'داث أیل'ول أاللیم'ة  -ج

وعلیھ ، طنا بمعاھدات ومواثیق معھما فقد رأینا سابقاً كیف تعاملت روسیا وبریطانیا معنا رغم ارتبا

م''الم یك''ن ھن''اك مس''ؤولون یتفھم''ون مص''الح بل''دھم ویعتم''دون ، فل''یس ھن''اك أی''ة فاعلی''ة لالتفاقی''ات 

آنذاك سیكون بإمكانھم إرساء أفضل العالقات مع ال'دول ،األسلوب العقالني في التعامل مع اآلخرین 

د كفایة ومھنیة وإدراك الساسة ورجال الدولة وعلیھ فإن جوھر القضیة یتوقف على وجو، المجاورة 

  ٠اإلیرانیة 

  ٠مارأیك بعمل المستشارین األجانب في إیران ؟ -س

وبما أنني كنت أعتقد أننا لن ن'نجح ف'ي  ،م١٩١٩لعام  البریطانیة –اإلیرانیة  االتفاقیةعقب إلغاء  -ج

ى الفور في طل'ب مختص'ین لذلك بادرت عل، اإلصالحات من دون االستعانة بالمستشارین األجانب 

  ة ـــوالمستشارین األمریكان ألمور البنك والقضایا االقتصادی، د لبناء قوات الدرك ــــــــمن السوی
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 وق''د طالب''ت بع''ودة شوس''تر وكن''ت أن''وي تس''لیمھ ادارة البن''ك ال''وطني ال''ذي كن''ا بص''دد، والزراعی'ة 

    ٠لذا أقول إن عمل ھؤالء المستشارین مفید بسبب امتالكھم للخبرات الالزمة، تأسیسھ 

  ٠ بالنسبة إلیران أي اإلصالحات أھم من غیرھا ؟ -س

لدیھا من إمكان'ات  المشروع الحكومي والحكومة التي تفكر في تلبیة حاجات األمة على ضوء ما -ج

ي إیران آنذاك سیشار إلى ش'عبنا وبل'دنا بالبن'ان وآن'ذاك إذا توفرت مثل ھذه الحكومة ف، واستعدادات 

  ٠سیكون صوتنا فاعالً ومؤثراً في العالم

  ٠ مانوع الحكومة التي تؤمنون بھا ؟ -س

ھ''ذا الس''ؤال فاج''اب إن أفض''ل حكوم''ة تل''ك الت''ي یك''ون ) س''ولن(س''ئل أح''د المفك''رین الیون''انیین  -ج

، ة جمی''ع المؤسس''ات االجتماعی''ة والسیاس''یة انتھ''اك حرم''ة أدن''ى م''واطن فیھ''ا بمثاب''ة انتھ''اك لحرم''

حسب خبرتي ومتابعتي للتاریخ اإلیراني منذ اآلف السنیین لم تشھد إیران حكومة بمعنى الحكوم'ات 

فالحكوم''ات  ،الس''ائدة الی''وم ف''ي البل''دان المتحض''رة ك''دول اس''كندنافیا أو البل''دان األوربی''ة الغربی''ة 

ھ'ي الحكوم'ات ، رت على رئیس اللجن'ة التنفیذی'ة ومعاونی'ھ یرانیة منذ قیامھا في إیران إنما اقتصاإل

أم'ا الش'عب فم'اھو إال ، وإغداق األموال على أصحاب المناص'ب ، التي الھم لھا إال جمع الضرائب 

ل'م تع'ط نھض'ة الدس'تور حق'وق ، طبقة محكومة تابعة للحاكم یسمونھا الرعیة وال تتمتع بأی'ة حق'وق 

واؤلئ'ك ال'ذین أدرك'وا معن'اه حولوھ'ا ، ض'مون وحق'وق الدس'تور بسبب عدم فھم أص'حابھا م، األمة 

وأفض'ل دلی'ل عل'ى ذل'ك مض'ي أربع'ین س'نة ، بمرور الزمن إلى مستبدة السیما في العمل والتطبیق 

إال أنھ یؤسفني القول بأنھ لحد االن لم یطبق أي من مواد الق'انون ، على الحركة الدستوریة في إیران

أراد ال'بعض أن یتھمن'ي ب'أنني ض'یعت حق'وق األم'ة ، دع'ائم الدس'تور األساسي الذي یعتب'ر م'ن أھ'م

أقول إنھ عند وقوع االنقالب لم یك'ن مجل'س الن'واب ق'د انعق'د ول'م تك'ن ھن'اك ، ونقضت قوانین البلد 

اآلن وقد مضت عشرون س'نة ورغ'م انعق'اد المجل'س ف'إن العدی'د م'ن مق'ررات ، مؤسسات دستوریة 

ض'رورة انتخ'اب خمس'ة علم'اء أع'الم م'ن جان'ب الفض'الء لیكون'وا  منھ'ا، القانون األساسي معطل'ة 

ف''ال یب''دو جزاف''اً إذا قی''ل إن''ھ من''ذ إع''الن الدس''تور لیس''ت ھن''اك ھیئ''ة ،أعض''اء ف''ي المجل''س ال''وطني 

وعلی'ھ ف'ال أدري كی'ف ، تشریعیة في إیران یستند تشكیلھا إلى ضوابط الق'انون األساس'ي ومقررات'ھ 

بع''د االنق''الب وقع''ت أح''داث ھ''ي عب''ارة ع''ن توقی''ف ، دس''تور م من''اھض لل١٩٢١یق''ال إن انق''الب 

ف'ي ح'ین أن ھن'اك اعتق'االت س'ابقة ، وق'د اس'تنكرھا ال'بعض ، العشرات من المواطنیین في طھران 

ولك'ن م'ع األس'ف وبع'د مغ'ادرتي ، لحكومتي وبلغت بالمئات ولم یقل أحد انھا جرت خالف الدستور

ل'وا فحس'ب ب'ل قتل'وا ول'م تك'ن ھن'اك أدن'ى اعتراض'ات عل'ى إیران فإن اآلالف من اإلیرانیین لم یعتق

وألقي بالكت'اب والمفك'رین والساس'ة بتھم'ة ودون تھم'ة ف'ي الس'جن ، الرغم من وجود مجلس وطني 

ولم یعترض أحد وكل ھذه الك'وارث مخالف'ة ، واغتیل البعض ودس السم للبعض اآلخر في السجون 

  ٠ود حكومة حقیقیة في البالدمعنى وج وھكذا تعرفون ما، للقانون األساسي 
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  ٠ كیف یمكن ترقیة الطبقة العاملة ؟ -س

فلیست ھناك حكومة تنجح في مش'روع ، أعتقد أني أجبت على ھذا السؤال ضمن كالمي السابق  -ج

والیمك'ن الظف'ر بمث'ل ھ'ذا ، اتاإلصالحات وضمان مصالح األمة م'الم یك'ن ھن'اك عم'ال ذوي كفای'

  ٠العامل مالم تضمن لھ وسائل العیش والتربیة والتعلیم وضمان معاشھ بعد التقاعد

  ٠كیف یمكن اصالح أوضاع الرعایا واستغالل الزراعة ؟ -س

ونلغ'ي ،وإب'دالھا بكلم'ة الش'عب  لفارس'یةالبد من إقصاء كلمة الرعیة والرعایا من قاموس اللغ'ة ا -ج

وإن أحد اإلجراءات التي كنت عازماً ، السیما اننا نجاور جمھوریات االتحاد السوفیتي  حالة الطبقیة

عل'ى الفالح'ین لیتف'رغ الف'الح  أراض'ي الدول'ةعلى تنفیذھا حین تس'لمي رئاس'ة ال'وزراء ھ'و توزی'ع 

كم''ا الب''د م'ن تق''دیم المس'اعدة المادی''ة لھ''م وبخاص'ة ف''ي مج'ال ال''ري وت''وفیر ، للزراع'ة ف''ي أرض'ھ 

إل'ى جان'ب الزراع'ة یج'ب االھتم'ام ، ة بحیث تتحول إیران في زمن قصیر إلى حدیق'ة كبی'رة األسمد

إض'افة إل'ى امتالكن'ا ، وتصبح إیران دولة مص'درة ، بالتجارة والصناعة بحیث تكون دائرة متكاملة 

ا النفط ھذا المصدر الحیوي الذي یمكن استغاللھ وتطویره بغیة رفع الفقر والجوع عن الطبقات الدنی

٠  

  ٠ كیف تنظرون إلى مستقبل إیران ؟ -س

إن سعادة إیران تعتمد على طریق'ة تفكی'ر الن'واب ال'ذین یمتلك'ون الی'وم مطل'ق الحری'ة ف'ي اتخ'اذ  -ج

أن'ا ، ف'انھم یتحمل'ون مس'ؤولیة ثقیل'ة ،القرارات فما علیھم سوى التركیز على مصالح البل'د والش'عب 

   ٠موقة عبر تطبیق اإلصالحاتواثق من ارتقاء إیران إلى مصاف الدول المر
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  ) ٤(الملحق رقم                                         

 ١)( )اإلرادة الوطنیة(لحزب إرادة ملي  البرنامج الفكري واالصالحي       
  یران  بسم هللا وإ                                    

   إن Q رجاالً إذا أرادوا أراد                            
  

وحف'ظ ،وتعزیز استقاللھ السیاسي واالقتص'ادي ، الحفاظ على وحدة التراب اإلیراني:  المادة االولى

مب''ادى الدس''تور والحق''وق الفردی''ة واالجتماعی''ة لرعای''ا وم''واطني إی''ران ونش''ر العدال''ة م''ن قب''ل 

  :  بوساطةذات األغلبیة الوطنیة الحكومة الصالحة 

 ٠تطبیق القانون األساسي ومالحقھ -أ

وإع'ادة النظ'ر  الم'دنالوالی'ات وجمعی'ات تفویض إدارة المدن والقرى ألھلھا عبر تطبیق قانون  -ب

بالتقسیمات اإلداریة للبلد وتعیین المناطق والقرى طبق المب'ادى المتناس'بة م'ع مقتض'یات ومتطلب'ات 

  ٠ور مع الجمعیات المذكورةاألھالي بالتشا

) م١٩٠٧(ھ''ـ ١٣٢٥ربی''ع الث''اني  ٢٥اس''تقالل الم''دن بوس''اطة تنفی''ذ ق''انون البلدی''ة الم''ؤرخ ف''ي  -ج

  ٠في امور المدن المركزیة وإصالح بعض مواده حسب الظروف ومنع تدخل الحكومة

طات التنفیذیة في ومنع تدخل السل، إلغاء القوانین المخالفة للدستور مثل الحد من حریة الصحافة  - د

  ٠شؤون الصحافة وتفویض محاكم العدلیة متابعة جرائم الصحافة وبحضور الھیئة المنصفة 

وض''ع ق''وانین جدی''دة لتش''كیل المج''الس المحلی''ة وتأس''یس مكات''ب للعش''ائر ف''ي ال''وزارة إلق''رار  - ھqqـ

  ٠األمن وتمھید السبیل للتربیة والتعلیم

دولة یتولى الرقاب'ة عل'ى تنفی'ذ الق'وانین المص'ادق علیھ'ا سن قوانین جدیدة لتشكیل مجلس أعلى لل -و

  ٠یؤدي تغییر الوزارات على آلیة التنفیذ بحیث ال

  ٠إعادة النظر في قانون االنتخابات والحیلولة دون التدخالت غیر المشروعة  -ز

ي إق'رار الحری'ة الفردی'ة بوس'اطة وض'ع مق'ررات تكف'ل حق'وق االف'راد ب'أجمعھم ف':   المادة الثانیة 

  ٠العقیدة والتعبیر والتجمع والبیان من دون التمییز بینھم

  : المادة الثالثة مكافحة الفقر من خالل  

سن وتطبی'ق ق'وانین خاص'ة لمكافح'ة الفق'ر واس'تغالل الث'روات الطبیعی'ة لیحص'ل ك'ل ف'رد عل'ى   -أ

  ٠فرصة عمل بغیة تحسین حیاتھ والعیش برفاھیة

  

                                                 
  ٠ ٦٧-٥٧ص،جلد اول ،المصدر السابق،من بھروز طیراني منقولالبرنامج   )(١
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   ٠منع التسول وأعمال الفال والدروشة  -ب

  ٠وبناء ورش الفنون الجمیلة لمكافحة بطالة النساء ، بناء المصانع لتوفیر فرص عمل للعاطلین  -ج

  ٠بناء مساكن مریحة ورخیصة للشرائح الضعیفة في أنحاء إیران -د

  :خالل  االھتمام بالتربیة والدین من  المادة الرابعة

  ٠احترام المبادى والمقدسات الدینیة والوطنیة - أ

وإص''الح المن''اھج الدراس''یة القدیم''ة ووض''عھا عل''ى أس''س علمی''ة  الدینی''ةتنظ''یم أم''ور المؤسس''ة  -ب

  ٠حدیثة وعدم تدخل السلطة الدینیة في الشؤون السیاسیة

تنمیة توجھ'اتھم االخألقی'ة إیجاد جھاز إعالمي على أساس المفاھیم الدینیة یرسخ إیمان األفراد و -ج

  ٠واالجتماعیة

  ٠تتفق والحقائق األسالمیة  مكافحة الخرافات التي ال -د

االھتم'''ام الخ'''اص بتربی'''ة النس'''اء والبن'''ات وتعل'''یمھن والعم'''ل عل'''ى رف'''ع مس'''تواھن الثق'''افي  - ھqqqـ

 ً   ٠وإعطاءھن حقوقھن السیاسیة وبخاصة فیما یخص المشاركة في االنتخابات تصویتاً وترشیحا

   ٠تنمیة الخصال االخالقیة والمعنویة في المجتمع بإصالح أسالیب التربیة والتعلیم -و

  :رفع المستوى الثقافي لالسرة االیرانیة من خالل  المادة الخامسة

  ٠حفظ الحیاة األسریة وتشجیع الشباب على بناء األسرة -أ

  ٠تقدیم المساعدات للعزاب الفقراء من أجل الزواج -ب

  :سیاسة جدیدة إلدارة االقاف اإلیرانیة من خالل  ةالمادة السادس

  ٠سن قوانین إلصالح األوقاف واالتجاه نحو األحسن  -أ

   ٠صرف عوائد الموقوفات المجھولة على المادة الرابعة -ب

  :معالجة قوانین العمل عبر  المادة السابعة

  ٠تقلیل الموظفین حسب حاجة الدوائر الفعلیة  -أ

  ٠موظفین المتقاعسین عن أداء واجبھم بالشكل المطلوبإنزال عقوبات بال -ب

  ٠إلغاء الفوارق الطبقیة وعدم النظر الیھا في قضیة التعیین -ج

  ٠وضع قانون لمنع استالم الفرد أكثر من راتب واحد بإلزامھ بوظیفة واحدة في دوائر الدولة - د

  ٠الطب والتمریض والتعلیم إعطاء الرجال األفضلیة في شغل الوظائف الحكومیة باستثناء  -ھـ 
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  ٠مرتبات الموظفین بعنوانین أولھما العمل والوظیفة والثاني الزوجیة واألطفال -و

  ٠صندوق ضمان في وزارة المالیة  وجوب تأمین صحي للموظفین عبر -ز

  ٠تتواجد فیھا الدائرةتوظیف األفراد من نفس المنطقة التي  -ح

ایج''اد ض''مان لم''وظفي الدول''ة بمس''اعدة خزین''ة الدول''ة تص''رف ف''ي العط''ل والتقاع''د وحت''ى بع''د  -ط

  ٠الموت 

حظر وظائف الدولة على المدمنین الذین یتن'اولون المس'كرات أوال'ذین یلعب'ون القم'ار ویقوم'ون  -ي

  ٠باألعمال المذمومة 

  ٠یعادلھا مرتباً  بعة أشھر أو ماللموظف بعد ثالث سنوات حق اإلجازة ألر -ك

   ٠تأسیس نقابة للموظفین وذوي المھن الحكومیة  -ل

  : خالل إصالح دوائر العدل من المادة الثامنة

  ٠إعادة النظر في قوانینھا كافة السیما في تنصیب القضاة  -أ

  ٠إلغاء المحاكم والقوانین الخاصة  -ب

  ٠سن قوانین جدیدة للتسریع في اإلجراءات  -ج

   ٠استقاللیة القضاء ومنحھم امتیازات خاصة مع تأسیس محاكم متنقلة في مختلف المناطق -د

  ٠تنفیذ مواد القانون األساسي المعطلة  - ھـ

  ٠تأسیس محاكم استثنائیة للبت في الدعاوى المتعلقة بمصالح البالد -و

  :معالجة اوضاع القطاع الزراعي من خالل  المادة التاسعة

  ٠الفقراء اضي على الفالحینتوزیع األر -أ

  ٠إعادة النظر في العالقات بین المالكین وفالحیھم بما یكفل تحسین أوضاع الفالحین -ب

تش''كیل المج''الس المحلی''ة ف''ي ك''ل قری''ة وتعی''ین المخت''ار المنتخ''ب م''ن قب''ل المجل''س المحل''ي  -ج

  ٠مدنوبإشراف جمعیة الوالیات وال

  ٠ال یملك أرضأحیاء األراضي البور وتوزیعھا على من  -د

  :رصید أولي للمصرف الزراعي من أجل  مالیین تومانتخصیص عشر  -ھـ

  ٠توفیر األدوات والوسائل الزراعیة  -١

  ٠تشجیع صغار المالكین على الزراعة  -٢
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  ٠تأسیس الشركات الزراعیة  -٣

  ٠بار توفیر المیاه وشق اآل -٤

  ٠بناء المؤسسات لصناعة األسمدة  -٥

  ٠تقدیم المساعدات للقبائل والعشائر وتأسیس المدارس الزراعیة واالھتمام بالدواجن  -٦

  ٠إیجاد المزارع النموذجیة في كل منطقة وتوزیع األشجار -٧

  ٠بناء المؤسسات لمحاربة اآلفات النباتیة واألمراض الحیوانیة  -٨

  ٠ع المقررات لحمایة الغاباتسن القوانین ووض -٩

  :معالجة األوضاع الصحیة وإصالحھا من  المادة العاشرة

  ٠)مخدرات(منع زراعة التریاك  -أ

  ٠وضع ضرائب باھظة على المشروبات الكحولیة  -ب

  ٠إنشاء المتنزھات والمالعب الریاضیة  -ج

  ٠إیصال الماء إلى كل المدن  -د

  ٠مراض الوبائیة وبخاصة مرض المالریا تجفیف المستنقعات للوقایة من األ -ھـ

  ٠بناء المستشفیات في كل المدن  -و

  ٠إنشاء المستوصفات السیارة من قبل الوزارة  -ز

  ٠بناء مستشفیات ومستوصفات خاصة بالعیون في المناطق التي تعاني من مرض التراخوما  -ح

  ٠تعلیم المبادى الصحیة عبر الخطابة والصحف والمجالت  -ط

  ٠ء ریاض األطفالبنا -ي

  :تأسیس المجالس الثقافیة بھدف   المادة الحادیة عشرة

  ٠تعمیم واستقالل الدراسة االبتدائیة  -أ

  ٠تأسیس المدارس -ب

  ٠اعتماد وسائل األعالم للتثقیف  -ج

  ٠تأسیس دور تعلیم سیارة للقبائل والعشائر  -د

  ٠حریة األفراد في األمور الثقافیة والدینیة  - ھـ
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  : اصالح الصناعة من  المادة الثانیة عشرة

  ٠التنقیب على المعادن من قبل الدولة وترك استثمارھا للمؤسسات األھلیة  -أ

  ٠تأسیس الصناعات الثقیلة من قبل الدولة في حالة عجز القطاع الخاص  -ب

   ٠ؤسسات األھلیة عدا سكك الحدید ومصانع األسلحةالصناعیة للم المنشأتبیع  -ج

  ٠إشراف الدولة على المصانع لحفظ مصالح المستھلكین  -د

  ٠حمایة الصناعة الداخلیة بوساطة تقدیم الدعم لھا  - ھـ

  :العامل ورب العمل من خالل  تنظیم العالقة بینالمادة الثالثة عشرة 

عل'ى أس'اس المب'ادئ المنص'وص علیھ'ا ) كومي أو أھلي ح(إقامة العالقة بین العامل ورب العمل  -أ

  ٠من قبل الدولة 

  ٠ضمان العمال والموظفین وكافة من یحمل بطاقة عمل  -ب

  ٠وضع مقررات لمنع األحداث دون سن الثانیة عشرة من العمل في المصانع لضمان سالمتھم  -ج

  ٠إیجاد وزارة للعمل  -د

  : بوساطةجاري النھوض بالواقع الت المادة الرابعة عشر

  ٠زیادة الصادرات ومساعدة الدولة بھذا الخصوص  -أ

  ٠إلغاء االحتكارات كافة التي بحوزة الدولة -ب

  ٠تأسیس اسطول بحري لمساعة الحركة التجاریة في البلد  -ج

  :إصالح األوضاع المالیة من خالل  المادة الخامسة عشر

ا یتناس'ب وث'روة الش'خص م'ع رعای'ة خاص'ة إعادة النظر في الضرائب المفروض'ة وإقرارھ'ا بم' -أ

  ٠ألوضاع الفقراء 

  ٠تشجیع االستثمار بتقلیل الضرائب على المشاریع الجدیدة في السنوات األولى من عملھا  -ب

وض''ع ض''رائب تص''اعدیة عل''ى روؤس األم''وال غی''ر المس''تثمرة واألراض''ي غی''ر المزروع''ة  -ج

    ٠ھم إلى الخارجوكذلك وضع ضریبة على األشخاص الذین ینقلون أموال

مجل'س قب'ل عزل الرعایا األجانب من الوظائف الحكومیة باستثناء الخبراء المص'ادق عل'یھم م'ن  -د

  ٠النواب 

  ٠تخفیض النفقات غیر الضروریة من میزانیة الدولة  - ھـ
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  :مسلحة الجیش والقوات ال المادة السادسة عشر

  ٠) حرس الحدود ،الشرطة،الدرك،الجیش ( إعادة النظر بالقوانین المتعلقة بالقوات المسلحة  -أ

  ٠ضمان معیشة األفراد والضباط على غرار سائر أبناء البالد في األقل – ب

ت'دریجیاً وأعتب'ار الف'رد متطوع'اً بع'د ث'الث س'نوات ویك'ون الع'دد  االلزامی'ةإلغاء قانون الخدم'ة  -ج

  ٠تضر كثرة العدد برفاھیة األفراد المیزانیة بحیث ال حسب

  ٠توسیع قوات الدرك لضمان أمن البلد وفصلھا بصورة تامة عن الجیش -د

  : خالل  توسیع سكك الحدید والطرق الرئیسیة من المادة السابعة عشر

  ٠ربط المدن كافة بالسكك الحدیدیة وبمیزانیة الدولة  -أ

  ٠بمیزانیتھم الخاصة إنشاء طرق في الوالیات  -ب

  :االتصاالت البریة والسلكیة والالسلكیة  المادة الثامنة عشر

    ٠توسیع شبكة البرق والبرید والھاتف وإیجاد الخطوط الجویة في أنحاء البالد كافة -أ

  ٠إنشاء المحطات األذاعیة في المدن والمراكز المھمة  -ب

  ٠ انونحظر التعتیم سوى في الموارد التي أقرھا الق -ج

  :السیاسة الخارجیة  المادة التاسعة عشر 

یران'ي والس'یادة المطلق'ة بم'ا یتف'ق والق'وانین الدولی'ة والی'أتي حفظ االستقالل ووحدة التراب اإل  - أ

ھذا إال من حیاد إی'ران واالبتع'اد ع'ن النزاع'ات الدولی'ة وبن'اء عالق'ات الص'داقة والتع'اون م'ع 

ل'ى تعزی'ز العالق'ات وتوثیقھ'ا م'ع دول الج'وار وعق'د إض'افة إ، الدول كافة بع'د انتھ'اء الح'رب 

  ٠معاھدات دائمیة معھا 

وع'دم ،تسعى إیران إلى توثیق العالقات مع بلدان العالم كافة السیما م'ع الس'وفییت وبریطانی'ا    - ب

اتب''اع سیاس''ة أحادی''ة م''ع إعط''اء دور أكب''ر لبل''دان أمریك''ا الش''مالیة بوس''اطة تمت''ین ال''روابط 

ماد السیاسة الخارجیة إلی'ران عل'ى وف'ق اع'الن طھ'ران ومیث'اق المح'یط اعت و،التجاریة معھا 

فیما یخص االستقالل وحفظ السیادة الوطنیة واللجوء إلى القوانین الدولیة عند بروز ،األطلسي 

  ٠االختالفات

ویعل'ن ،تتوقف سعادة إیران على إقامة حكومة وطنیة تحترم مبادئ الدیمقراطی'ة :  المادة العشرون 

  ٠مناھضة الدكتاتوریة سواء أكانت فردیة أم اقلیة قومیة أم عسكریة الحزب 
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یمكن إضافة مواد جدیدة ومقررات عامة إال م'ن قب'ل م'ؤتمر الح'زب  ال:  المادة الحادیة والعشرون

  ٠أو اقتراح یتقدم بھ ثلث أفراد الحزب

qqادة الثانیqqرونالمqqتخض''ع تطبیق''ات ھ''ذه الم''واد لدراس''ة دقیق''ة م''ن قب''ل الجمعی''ات الفنی''ة :  ة والعش

لتنظیمات الحزب في طھران والمدن من ممثلي الحزب وتقدم إلى مجل'س الش'ورى ال'وطني وتك'ون 

  ٠ جاھزة للتنفیذ بعد المصادقة علیھ



 

 

  
  
   

     

  المصادروالمراجع 
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  الوثائق غیر المنشورة  : اوالً   
 ) : Forign office(وثائق الخارجیة البریطانیة  -أ     

1-F.o 921/4.1228/27213.from welson to Bullard .8 sep 1941              

2-F.o 371/27185. Bullard to forign office .26 sep 1941                          

3- F.o 371/27233 . Bullard to forign office . 1 oct 1941                          

4- 921/4 .276/1186 . Report from cairo to Bullard . 30 oct 1941          

5- F.o 371/27169 . forign office to Bullard . 6 Des 1941                         

6- F.o 921/4 .301/1049 . Bullard to cairo .20 OGUS 1942                      

7- F.o 921/4 .1138 .Bullard to cairo . 7 SEP 1942                                     

8- F.o 921/4 . 202.Bullard to cairo . 14 SEP 1942                                     

9- F.o 921/4. 333(989/12/24) .Bullard to Aden . 6 oct 1942                  

10- F.o G/544/86/48. Bullard to Aden . 18 Gun 1943                              

  

   ٠بغداد / دارالكتب والوثائق   -ب  
الملف''''''ة ، تق''''''اریر القنص''''''لیة العام''''''ة ف''''''ي تبری''''''ز ، ملف''''''ات ال''''''بالط الملك''''''ي العراق''''''ي  -١

٠ ٤٩٩١/٣١١    
الملف'''''ة ،تق'''''اریر المفوض'''''یة العراقی'''''ة ف'''''ي طھ'''''ران ،ملف'''''ات ال'''''بالط الملك'''''ي العراق'''''ي  -٢

٠ ٤٩٩٤/٣١١  
  

   الوثائق المنشورة:  ثانیًا   

الوثOOOOOOOOائق البریطانیOOOOOOOOة المنشOOOOOOOOورة والمترجمOOOOOOOOة الOOOOOOOOى اللغOOOOOOOOة الفارسOOOOOOOOیة   : أ  
 ٠)ب.خ.و.م.ا(من قبل مؤسسة كیھان 

ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن    تلك$$$$$$راف برس$$$$$$ ، ٧١١م$$$$$$تن اص$$$$$$لي  ، ١ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند   - ١
  ٠م ١٩١٩اوت  ٩نامھ مورخ ،
تلك$$$$$$راف برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن      ، ٧١٣م$$$$$$تن اص$$$$$$لي  ، ٧ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند   -٢
  ٠ م١٩١٩اوت  ١١نامھ مؤرخ ،
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نام$$$$$ھ ،تلك$$$$$راف برس$$$$$ي ك$$$$$اكس ب$$$$$ھ ل$$$$$رد ك$$$$$رزن   ،٧١٤م$$$$$تن اص$$$$$لي ، ٨ش$$$$$ماره س$$$$$ند  -٣

  ٠ م١٩١٩اوت  ١٢خ مؤر
، تلك$$$$$راف برس$$$$$ي ك$$$$$اكس ب$$$$$ھ ل$$$$$رد كی$$$$$رزن     ،  ٧١٨م$$$$$تن اص$$$$$لي ، ١٤ش$$$$$ماره س$$$$$ند   - ٤

  ٠م ١٩١٩اوت  ١٤نامھ مورخ 
، تلك$$$$$$راف برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن  ،٧٢٣م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ، ١٩ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -٥

  ٠ م١٩١٩اوت  ١٦نامھ مؤرخ
، تلك$$$$$راف برس$$$$$ي ك$$$$$اكس ب$$$$$ھ ل$$$$$رد ك$$$$$رزن      ،  ٧٢٤م$$$$$تن اص$$$$$لي  ، ٢٠ش$$$$$ماره س$$$$$ند   -٦
 ٠ م١٩١٩اوت  ١٦مھ مؤرخنا

تلك$$$$$$راف ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن ب$$$$$$ھ برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس     ،٧٢٥م$$$$$$تن اص$$$$$$لي  ، ٢١ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند   -٧
  ٠م ١٩١٩اوت  ١٦نامھ مؤرخ ،
س$$$$$$یر ج$$$$$$ورج غراھ$$$$$$ام از ب$$$$$$اریس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد  ، ٧٢٦م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ،٢٢ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -٨

   ٠م١٩١٩اوت  ١٧نامھ مؤرخ ، كرزن 
نام$$$$$$ھ ، يتلك$$$$$$راف  ك$$$$$$رزن ب$$$$$$ھ مس$$$$$$تر لیندس$$$$$$  ٧٢٧م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ،٢٣ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -٩

  ٠م ١٩١٩اوت  ١٨مؤرخ 
تلك$$$$$$راف برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن ،٧٤١م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ،  ٣٧ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١٠
  ٠ ١٩١٩اوت  ٢٩نامھ مؤرخ ،

نام$$$$$$ھ ، سربرس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن، ٧٤٤م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ،٤٢ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١١
  ٠م ١٩١٩اوت  ٢٩مؤرخ 

تلك$$$$$$راف برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن   ،٧٨١م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ، ٧٥ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١٢
  ٠ م١٩١٩سبتمبر  ١٥نامھ مؤرخ ،

سربرس$$$$$$$ي ك$$$$$$$اكس از تھ$$$$$$$ران ب$$$$$$$ھ ل$$$$$$$رد   ، ٧٨٧م$$$$$$$تن اص$$$$$$$لي  ،٨٣ش$$$$$$$ماره س$$$$$$$ند   -١٣
  ٠م ١٩١٩سبتامبر  ٢٢نامھ مؤرخ ،كرزن در لندن 

نام$$$$$ھ ، س$$$$$ر برس$$$$$ي ك$$$$$اكس ب$$$$$ھ ل$$$$$رد ك$$$$$رزن  ، ٨١٥م$$$$$تن اص$$$$$لي ،٨٣ش$$$$$ماره س$$$$$ند  -١٤
  ٠م ١٩١٩اكتبر  ١١مورخ 

ھ برس$$$$$ي ك$$$$$اكس  عط$$$$$ف ب$$$$$ھ  ل$$$$$رد ك$$$$$رزن ب$$$$$ ، ٨١٩م$$$$$تن اص$$$$$لي ،٨٤ش$$$$$ماره س$$$$$ند  -١٥
  ٠م ١٩١٩اكتبر  ١١نامھ مؤرخ ،٨٣ هتلكرافھاي شمار

نام$$$$$ھ ،سربرس$$$$$ي ك$$$$$اكس ب$$$$$ھ ل$$$$$رد ك$$$$$رزن    ،  ٨٤٠م$$$$$تن اص$$$$$لي ،١٣٤ش$$$$$ماره س$$$$$ند   -١٦
 ٠م ١٩١٩نوامبر  ٨مؤرخ 

تلك$$$$$$راف ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن ب$$$$$$ھ س$$$$$$ر برس$$$$$$ي   ، ٨٦١م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ، ١٥٥ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١٧
  ٠م ١٩١٩دسامبر  ٤نامھ مؤرخ  ،كاكس 

 ،س$$$$$$ر برس$$$$$$ي ك$$$$$$اكس ب$$$$$$ھ ل$$$$$$رد ك$$$$$$رزن  ، ٨٦٧م$$$$$$تن اص$$$$$$لي ،١٦١ند ش$$$$$$ماره س$$$$$$ - ١٨
 ٠م ١٩١٩دسامبر  ٩نامھ مورخ 

، تلك$$$راف ل$$$رد ك$$$رزن ب$$$ھ س$$$ر برس$$$ي ك$$$اكس      ،  ٨٦٩م$$$تن اص$$$لي  ، ١٦٣ش$$$ماره س$$$ند   -١٩
   ٠م ١٩١٩دسامبر  ١٥نامھ مؤرخ 
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                ٠)ا٠م.ا.س ( الوطنیة اإلیرانیة مكتبة الوثائق: ب 

  :وثائق الوزارات اإلیرانیة  -اوًال 

٠ھـ ١٣٢٧،ربیع الثاني  ٢٧٢٤/٤٢٢) الف(م،٤٥٠٣ هنمر،وزارت معارف  -١  

.ھـ ١٣٢٨رمضان  ٢٥،]٣٠٣٧/٢،)الف(م [،اسناد وزارت داخلھ  -٢  

 هادار،ھران تز من اھالي مھر وامضاء یكصد وھشت نفرا ھسواد عریض،مجلس شوراي ملي  -٣
 ٠ھـ  ١٣٢٨جمادي االولى  ٣٠٣٧/٥,٢٣،)الف(م، ٥٤٦٨ هنمر،تحریرات معارف 

 ٢٧٨٨/١٠) ال$$$$$$$$$$$$ف(م، ١٦٦/١٧٠٥ هنم$$$$$$$$$$$$ر، مع$$$$$$$$$$$$ارف وفوائ$$$$$$$$$$$$د عام$$$$$$$$$$$$ھ  توزار -٤
  ٠ھــ ١٣٢٨ذي القعددة  ١٤،
مح$$$$$$$$$رم  ٢٦، ١٩٨٦ش$$$$$$$$$ماره ،اداره تحری$$$$$$$$$رات فرنس$$$$$$$$$ا ،وزارت ام$$$$$$$$$ور خارج$$$$$$$$$ھ   -٥
  ٠ھـ  ١٣٣٠،
ث$$$$$$$$$$$$ور  ٢٣م$$$$$$$$$$$$ؤرخ ،٥٨٠٠١) ج(م،٣٥٤١نم$$$$$$$$$$$$ره ،مع$$$$$$$$$$$$ارف واوق$$$$$$$$$$$$اف  وزارت  -٦

  ٠ش ١٣٣٤قوى ئیل 
ش$$$$$$$$عبان  ٢٢مؤرخ$$$$$$$$ھ ، ١٥٥ش$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$ند ،٩٨٧نم$$$$$$$$ره ،وزارت ام$$$$$$$$ور خارج$$$$$$$$ھ  - ٧

  ٠برداخت اعانھ بھ مدرسھ ایران والمان ،ھــ ١٣٣٩
  
برداخ$$$$$$$$ت ،ش ١٢٩٩ث$$$$$$$$ور  ٥، ١٥٦ش$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$ند  ، ١٧٥٨نم$$$$$$$$ره ،وزارت مالی$$$$$$$$ھ  -٨

  ٠لمان اعانھ بھ مدرسھ ایران وا
                         

  ٠وثائق االحزاب االیرانیة: ثانیًا   
                                    :وثائق حزب الوطن  -١  
 ١٣٢٣ف$$$$$$$$$$$روردین  ١٥،ح$$$$$$$$$$$زب وط$$$$$$$$$$$ن ف$$$$$$$$$$$ارس  ھبیانی$$$$$$$$$$$، ١٠ش$$$$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$$$$ند  -١

  ] .١ظ ب آ  ٤٢٧ -٢٩٣٠٠٢١٩٧[،ش
 ١٧، اى مل$$$$$$يكمیت$$$$$$ھ ح$$$$$$زب وط$$$$$$ن باب$$$$$$ل ب$$$$$$ھ مجل$$$$$$س ش$$$$$$ور     [ ، ١٣ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند   -٢

  ٠] ٢٦٥٣ -١٠٩١٠١[،]ش ١٣٢٣فروردین 
] ش١٣٢٣ف$$$روردین  ٢٣،نخس$$$ت وزی$$$ر ب$$$ھ كمیت$$$ھ ح$$$زب وط$$$ن باب$$$ل   [ ، ١٤ش$$$ماره س$$$ند  -٣
، ]٠ ]٢٦٥٣ -١٠٩١٠١  
[ ،] ش١٣٢٣اردیبھش$$$$$$ت  ١٤،وزی$$$$$$ر جن$$$$$$ك ب$$$$$$ھ نخس$$$$$$ت وزی$$$$$$ر    [ ،٤ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند   -٤  

٠] ٣٨٦ -١٠٩٠٠٢  
[ ، ] ش١٣٢٣خ$$$$$$$$$رداد  ٢٣،ك$$$$$$$$$زارش تلكراف$$$$$$$$$ي از اص$$$$$$$$$فھان  [ ، ٥ش$$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$$ند   -٥

٠ ]٢٦٥٢ -١٠٩١٠٠ 

[ ،] ش ١٣٢٣خ$$$$$رداد  ٢٣،ك$$$$$زارش تلك$$$$$راف ب$$$$$ھ روزنام$$$$$ھ فرم$$$$$ان  [ ، ٦ش$$$$$ماره س$$$$$ند  -٦
٠ ]٢٦٥٢ -١٠٩١٠٠  
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خ$$$رداد  ٢٥،رئ$$$یس ش$$$ھرباني اص$$$فھان ب$$$ھ رئ$$$یس ش$$$ھرباني ك$$$ل كش$$$ور    [ ،٧ش$$$ماره س$$$ند  -٧ 

  ٠] ٢٦٥٠ -١٠٩١٠٠[ ،] ش ١٣٢٣
] ش١٣٢٣بھم$$$ن ،رئ$$$یس ش$$$ھرباني مازن$$$دان ب$$$ھ ش$$$ھرباني ك$$$ل كش$$$ور    [ ،٢٣ش$$$ماره س$$$ند  -٨
،]٠ ]٣١٠ -١٠٩٠٠٢  
اردیبھش$$$$$$ت  ١٢،ك$$$$$زارش تلكراف$$$$$$ي اس$$$$$تان ھ$$$$$$ا وشھرس$$$$$تان ھ$$$$$$ا    [ ،١٦ش$$$$$ماره س$$$$$$ند   -٩

 ٠] ١غ ع ب الف ٣٢٢ -٢٩٣٠٠٤٥٨[،] ش ١٣٢٤
 ٢٢، ت كش$$$$$$ور ب$$$$$$ھ وزی$$$$$$ر كش$$$$$$ور  كفی$$$$$$ل اداره سیاس$$$$$$ي وزار [ ،١١ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١٠ 

  ٠]  ١ب الف  ٤ع  ٢٢٣-٢٩٣٠٠٣٣٢٤[ ، ] ش١٣٢٤اردیبھشت 
ش$$$$$$$$$ھریور ٥،فرمان$$$$$$$$$دار باب$$$$$$$$$ل ب$$$$$$$$$ھ اس$$$$$$$$$تاندار مازن$$$$$$$$$دان  [، ١٨ش$$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$$ند ، -١١

  ٠] ٦٠٠-١٠٩٠٠٢[،] ش ١٣٢٤/
  

  :وثائق حزب االرادة الوطنیة  -٢ 
[ ،] ش١٣٢٤ف$$$$$$روردین  ١٢،رئ$$$$$$یس ش$$$$$$ھرباني ب$$$$$$ھ وزارت كش$$$$$$ور [ ،٧ش$$$$$$ماره س$$$$$$ند  -١

٠ ] ٢٥٠١ -١٠٩٠٨٥  
ش ١٣٢٤ف$$$روردین  ١٨،ك$$$زارش تلكراف$$$ي اس$$$تان ھ$$$ا وشھرس$$$تان ھ$$$ا    [ ،٣٩ش$$$ماره س$$$ند   -٢
  ٠] ١ب آ  ٥ط  ٣٤١ -٢٩٣٠٠٢٤٦٢[ ، ] 

اردیبھش$$$ت  ٢، رئ$$$یس ش$$$ھرباني خوزس$$$تان ب$$$ھ ش$$$ھرباني ك$$$ل كش$$$ور      [،١٨ش$$$ماره س$$$ند   -٣ 
  ٠ ] ٢٥١٥-١٠٩٠٨٥[ ،] ش١٣٢٤

] ش١٣٢٤خ$$$رداد  ٢٤،كش$$$ور ب$$$ھ وزارت كش$$$ور   رئ$$$یس ش$$$ھرباني ك$$$ل   [،٨ش$$$ماره س$$$ند   -٤
  ٠] ١ب الف  ٥ف  ١٢٨ -٢٩٣٠٠٥٦٢٥[،
خ$$$$$رداد  ٢٨،ش$$$$$ھرباني ك$$$$$ل كش$$$$$ور   رئ$$$$$یس ش$$$$$ھرباني مش$$$$$ھد ب$$$$$ھ  [ ،١٦ش$$$$$ماره س$$$$$ند   -٥

  ٠ ] ١ب آ  ٤ظ  ٥ ١ ٢ -٢٩٣٠٠٢٢١٧[ ،] ش١٣٢٤
م$$$$رداد  ٨،منش$$$$ى ك$$$$ل تش$$$$كیالت ح$$$$زب اراده مل$$$$ي ب$$$$ھ نخس$$$$ت وزی$$$$ر    [ ،٤ش$$$$ماره س$$$$ند -٦

  ٠ ]٢٥٠٦-١٠٩٠٨٥[، ]ش١٣٢٤
] ش١٣٢٤م$$$رداد  ٩،رئ$$$یس ش$$$ھرباني ك$$$ل كش$$$ور ب$$$ھ وزارت كش$$$ور       [ ،١١ش$$$ماره س$$$ند   -٧
  ٠]  ١ب آ  ٥٣٤٢ -٢٩٣٠٠٢٤٦٣[ ،
[ ،] ش١٣٢٥دي  ٦،ك$$$$$$$$$$زارش محرمان$$$$$$$$$$ھ ش$$$$$$$$$$ھرباني تھ$$$$$$$$$$ران [،٥ش$$$$$$$$$$ماره س$$$$$$$$$$ند  -٨ 

٠] ٢٤٩٩ -١٠٩٠٨٥    
  

  ٠ )ا.م.ت.م.م.ا(وثائق مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران  - ت  
          

ص$$$$$$$$$$$فر ،١٠٩٨ش$$$$$$$$$$$ماره ،اداره تحری$$$$$$$$$$$رات روس$$$$$$$$$$$یھ  ،وزارت ام$$$$$$$$$$$ور خارج$$$$$$$$$$$ھ  -١
  .ھـ  ١٣٣٥

برون$$$$$$$$د ،١٥ك$$$$$$$$ارتون ،ھیئ$$$$$$$$ت ف$$$$$$$$وق الع$$$$$$$$اده قفقازی$$$$$$$$ھ    ،وزارت ام$$$$$$$$ور خارج$$$$$$$$ھ   -٢
   ٠ش  ١٢٩٨حوت ، ٥٣١١نمره ،١٥

  ٠ش  ١٢٩٨حوت ، ٣١٠شماره ،تصور تجلسات  -٣
   ٠ش   ١٢٩٨حمل  ٦، ٣١١شماره  -٤
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   ٠ش   ١٢٩٨حمل  ٦، ٣١٢شماره  -٥
 ٠ش  ١٢٩٨حمل  ٦، ٣١٣شماره  -٦

  ٠ش  ١٢٩٨حمل  ٦، ٣١٤شماره  -٧
نام$$$$$$$ھ س$$$$$$$فارات انكل$$$$$$$یس در م$$$$$$$ورد فعالی$$$$$$$ت ھ$$$$$$$اي ض$$$$$$$د ق$$$$$$$رداد     ،ارش$$$$$$$یو وزراء  -٨

  ٠ھــ ١٣٣٩صفر  ١٠، سفارات انكلیس ،١٩١٩
[ ،)ق١٣٣٩ادي الث$$$$$$$$$$$$$$اني جم$$$$$$$$$$$$$  ١٧( ١٩٢١فوری$$$$$$$$$$$$$$ھ  ٢٦،س$$$$$$$$$$$$$فارت انكل$$$$$$$$$$$$$یس    -٩

نام$$$$$$$$$ھ مس$$$$$$$$$تر والت$$$$$$$$$ر الكس$$$$$$$$$ندر اس$$$$$$$$$مارت ب$$$$$$$$$ھ س$$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$$دین    ،]ن -٤٢٠٧
ودرخواس$$$$$$ت ارس$$$$$$ال اس$$$$$$امى دس$$$$$$تكیر ش$$$$$$دكان ب$$$$$$س از كودت$$$$$$ا ب$$$$$$راى وزی$$$$$$ر مخت$$$$$$ار      

  ٠انكلستان 
نام$$$$$$$$$$$ھ احم$$$$$$$$$$$د عل$$$$$$$$$$$ي س$$$$$$$$$$$بھر  ،] ن -٥٤٥٤٣[،ق ١٣٣٩جم$$$$$$$$$$$ادي االخ$$$$$$$$$$$ر  ٢١ -١٠

دم ب$$$$$ر مداخل$$$$$ھ در ام$$$$$ور ب$$$$$ھ س$$$$$ید ض$$$$$یاء ال$$$$$دین طباطب$$$$$ائى مبن$$$$$ي ع$$$$$ ،) م$$$$$ؤرخ الدول$$$$$ھ(
اش$$$$$$تغال بھ$$$$$$ت ھی$$$$$$ھ زن$$$$$$دكي ن$$$$$$ام ھ$$$$$$وى وتقاض$$$$$$اى رف$$$$$$ع مزاحم$$$$$$ت ق$$$$$$واى     ،سیاس$$$$$$ي 

  ٠قزاق از خود وبدرش 
نام$$$$$$$$$ھ رض$$$$$$$$$ا   ،] ن -٣٣٧٦٤[ ،ش ١٢٩٩ح$$$$$$$$$وت بیج$$$$$$$$$ي ئی$$$$$$$$$ل    ٩، ٢٠٦نم$$$$$$$$$ره  -١١

خ$$$$$ان رئ$$$$$یس دی$$$$$وان ق$$$$$زاق ب$$$$$ھ س$$$$$ید ض$$$$$یاء ال$$$$$دین طباطب$$$$$ائي ب$$$$$ر مش$$$$$خص نم$$$$$ودن            
  ٠بھ صاحب منصبان قزاق نقاطي از كشور براي واكذاري حكومت آن 

ح$$$$$$$$$$وت ٩،دوس$$$$$$$$$$یھ  ١٢ك$$$$$$$$$$ارتن ، ١٣نم$$$$$$$$$$ره كت$$$$$$$$$$اب ثب$$$$$$$$$$ت  ،ریاس$$$$$$$$$$ت وزراء  -١٢
نام$$$$$$ھ س$$$$$$ید ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین طباطب$$$$$$ایى ب$$$$$$ھ ع$$$$$$دل المل$$$$$$ك دادك$$$$$$ر   ،] ن -٤٢٣٩[،ش ١٢٩٩

  ٠ومنع وى از بادرمیانى در امور زندانیان 
-١-٩٤[،م١٩٢١اوری$$$$$$$$$$$$$$$$$ل  ١٩،وزارت ام$$$$$$$$$$$$$$$$$ور خارج$$$$$$$$$$$$$$$$$ھ ،دار الترجم$$$$$$$$$$$$$$$$$ھ  -١٣

ى ا زی$$$$$$$$$ك روزنام$$$$$$$$$ھ انكلیس$$$$$$$$$ي در خص$$$$$$$$$وص دس$$$$$$$$$تكیري    ترجم$$$$$$$$$ھ خب$$$$$$$$$ر ،] ك١٣٩
ول$$$$$$زوم حمای$$$$$$ت دول$$$$$$ت   ] اكب$$$$$$ر می$$$$$$رزا ص$$$$$$ارم الدول$$$$$$ھ   [و] نص$$$$$$رت الدول$$$$$$ھ فی$$$$$$روز   [

  ٠انكلستان از انان 
ارتج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اعي ود  ھ توطئ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ، ] ك١٣٩-١-١٠٠[ ، م  ١٩٢١اوری$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ل  ١٩  -١٤

  ٠در مشھد  ھستكیري قوام السلطن
خ$$$$$$$اقوى ئی$$$$$$$ل ب$$$$$$$رج ج$$$$$$$وزاء ت٧،نم$$$$$$$ره خصوص$$$$$$$ي ،ھ$$$$$$$ران تحكوم$$$$$$$ت نظ$$$$$$$امي  -١٥

در خص$$$$$$وص احض$$$$$$ار اق$$$$$$ا س$$$$$$ید    ننام$$$$$$ھ خصوص$$$$$$ي حكوم$$$$$$ت نظ$$$$$$امي تھ$$$$$$را   ،١٣٠٠
تھ$$$$$$ران وت$$$$$$ذكر ب ھ$$$$$وى در خص$$$$$$وص ع$$$$$دم كف$$$$$$ت وك$$$$$$و در   ] از اھ$$$$$$ل المنب$$$$$ر [رض$$$$$ا  

  ٠امور سیاسي وبرداختن بھ مسائل اخالقي واحكام 
تص$$$$$$$$ویب نام$$$$$$$$ھ ھیئ$$$$$$$$ت وزی$$$$$$$$ران در    ،] ن -٤٧٨٦[ ، ش ١٣٠٠ب$$$$$$$$رج ث$$$$$$$$ور   ٢٤ -١٦

ھ نف$$$$$ر م$$$$$أمور نظمی$$$$$ة ك$$$$$ھ در ش$$$$$ب س$$$$$وم اس$$$$$فند    س$$$$$ ھخص$$$$$وص برداف$$$$$ت حق$$$$$وق ورث$$$$$  
  ٠ش ١٢٩٩

مص$$$$$$$$$وبھ ، ش ١٣٠٠ب$$$$$$$$رج ث$$$$$$$$$ور تخ$$$$$$$$اقوى ئی$$$$$$$$ل     ٥،] ن -٤٨٠٠[،١٣٨٠نم$$$$$$$$ره   -١٧
ھیئ$$$$$$$$ت دول$$$$$$$$ت س$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$دین الطباطب$$$$$$$$ائي در خص$$$$$$$$وص اس$$$$$$$$تخدام ص$$$$$$$$احب  
منص$$$$$$$بان انكل$$$$$$$یس برای$$$$$$$ا داره بل$$$$$$$یس جن$$$$$$$وب ك$$$$$$$ھ از ط$$$$$$$رف انكلیس$$$$$$$یھا ب$$$$$$$ھ ای$$$$$$$ران    

  .واكذار شده است 
ك ١٣٩ -١ -٩٢[ ، ١٩٢١م$$$$$$$$$$$$$ایو  ٤،دار الترجم$$$$$$$$$$$$$ھ ،ر خارج$$$$$$$$$$$$$ھ وزارت ام$$$$$$$$$$$$$و -١٨
 ١٢٩٩ترجم$$$$$$ھ مقال$$$$$$ھ روزنام$$$$$$ھ ت$$$$$$ایمز ھندوس$$$$$$تان در ب$$$$$$اره كودت$$$$$$اى س$$$$$$وم اس$$$$$$فند    ، ] 

  .ش 
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ھ$$$$$ران تنام$$$$$ھ س$$$$$لطان س$$$$$ید محم$$$$$د نماین$$$$$ده قزاقخان$$$$$ھ ب$$$$$ھ خوان$$$$$د حكوم$$$$$ت نظ$$$$$امي       -١٩

، ] ن -٦١٤٦٣[ ،ب$$$$$$$ھ وي  ھی$$$$$$$ل دادان ب$$$$$$$اغ مجیدی$$$$$$$ة متعل$$$$$$$ق ع$$$$$$$ین الدول$$$$$$$     مبن$$$$$$$ي تحو
  .ش ١٣٠٠حمل  ٢٩
ك$$$$$$زارش كمیس$$$$$$یون مص$$$$$$ادرة ام$$$$$$وال محم$$$$$$د ول$$$$$$ي خ$$$$$$ان تنك$$$$$$ایني در خص$$$$$$وص       -٢٠

ث$$$$$$$$$$$$ور  ٦مؤرخ$$$$$$$$$$$$ھ ،] ن – ٣٤٢٨٨[، اثاثی$$$$$$$$$$$$ھ ودارابیھ$$$$$$$$$$$$اي  ،وض$$$$$$$$$$$$عیت ام$$$$$$$$$$$$الك  
 .  ش ١٣٠٠

در خصوص$$$$$$ي جوابی$$$$$$ھ س$$$$$$ید ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین طباطب$$$$$$ائي ب$$$$$$س از خ$$$$$$روج از ای$$$$$$ران   -٢١
مب$$$$الغى ك$$$$ھ ب$$$$دون س$$$$ند از بودج$$$$ھ دولت$$$$ي خ$$$$رج نم$$$$وده اس$$$$ت وعملك$$$$رد م$$$$الي ابیكی$$$$ان           

    ٠ش ١٣٠٠سرطان  ٨، ] ك١٣٩-١-٢١[ ،
سھ شنبھ یازدھم ب$رج ح$وت   ، جلسھ اول ،صور تجلسات كابینھ سید ضیاء الدین طباطبائي  -٢٢ 

    ٠ ش١٢٩٩ئیل 
  ٠ش ١٢٩٩بیجي ئیل  ١٣بنجشنبھ ،جلسھ دوم  -٢٣
  ٠ش ١٢٩٩بیجي ئیل  ١٣بنجشنبھ ،سھ سوم جل -٢٤
  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٢،جلسھ ششم  -٢٥
 ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٥جلسھ سھ شنبھ ،جلسھ ھفتم  -٢٦

  ٠ش ١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٧جلسھ بنجشنبھ ،جلسھ ھشتم  -٢٧ 
  ٠ ش١٢٩٩حوت بیجي ئیل  ٢٩جلسھ شنبھ ،جلسھ نھم  -٢٨
  ٠ش ١٣٠٠جھار شنبھ سوم حمل تخاقوى ئیل  جلسھ فوق العادة،جلسھ دھم  -٢٩
 ٠ش ١٣٠٠جلسھ جمعھ بنجم حمل تخاقوى ئیل ،جلسھ یازدھم  -٣٠

  ٠ش  ١٣٠٠جلسھ یكشنبھ ھفتم حمل تخاقوى ،جلسھ سیزدھم  -٣١
  ٠ش ١٣٠٠شنبھ دھم برج حمل تخاقوى ئیل ،جلسة جھاردھم  -٣٢
  ٠ش ١٣٠٠حمل تخاقوى ئیل  ١٤یكشنبھ ، جلسة بانزدھم  -٣٤
  ٠ش ١٣٠٠حمل تخاقوى ئیل  ٢٥،جلسھ ھفدھم  -٣٥
  ٠ش ١٣٠٠حمل تخاقوى ئیل  ٣٠سھ شنبھ ،جلسھ ھیجدھم  -٣٦
  ٠ش ١٣٠٠اول برج ثور تخاقوى ئیل ، جلسھ نوزدھم  -٣٧

 ٠ ش١٣٠٠بنجسنبھ ھشتم ثور تخاقوى ئیل ،جلسھ بیست ودوم  -٣٨

  ٠ش ١٣٠٠برج ثور تخاقوى ئیل  ٢٤شنبھ ،جلسھ بیست وبنجم  -٣٩

  
                                  ٠ )س.ا/ب٠م .ا) (السافاك(وثائق جھاز ساواك / وثائق مركز بررسي :  ث  
من$$$$$$$$زل س$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$دین طباطب$$$$$$$$ائي     ھموض$$$$$$$$وع جلس$$$$$$$$ ،٥٠٥٥-٣-٢ش$$$$$$$$ماره  -١
  ٠ش ١٢/١٠/١٣٣٩تاریخ ،
  ٠ش ٢٧/٢/١٣٤٠تاریخ ،موضوع مشایعات ، ٧٧٦/٣١٦شماره  -٢
 ٠ ش٢/٣/١٣٤٠تاریخ ،لیات سیاسي موضوع فعا، ٨٧/٣١٦شماره  -٣ 

  ٠ ش٧/٣/١٣٤٠تاریخ ،موضوع فعالیات سیاسي ، ٩٦١/٣١٦شماره  -٤
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من$$$$$$زل ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین    ھموض$$$$$$وع جلس$$$$$$ ،  ٣١٢بخ$$$$$$ش / ٩٤٤/ ك$$$$$$م عملی$$$$$$ات  یاداره  -٥

  ٠ ش٢٢/٣/١٣٤٢تاریخ ،طباطبائي 
-٤٢٤ت$$$$$$$$$$$اریخ  ،اء س$$$$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$$$$دین طباطب$$$$$$$$$$$ائي    لق$$$$$$$$$$$،  ٤١٤٩ش$$$$$$$$$$$ماره  -٦
 ٠ ش٦/٤/١٣٤٢

موض$$$$$$$$وع طرف$$$$$$$$دارى س$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$یاء   ،  ٣١٢بخ$$$$$$$$ش /١١١٧/ اداره یك$$$$$$$$م عملی$$$$$$$$ات   -٧
  ٠ ش٦/٤/١٣٤٢تاریخ ،الدین طباطبائي از برنامھ اصالحي شاھنشاه  

موض$$$$$$$$وع اظھ$$$$$$$$ارات س$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$یاء    ،  ٣١٢بخ$$$$$$$$ش / ١٢٧٩/ك$$$$$$$$م عملی$$$$$$$$ات  یاداره  -٨
  ٠ ش١٩/٤/١٣٤٢تاریخ ،الدین طباطبائي 

 ٠ ش٨/٥/١٣٤٢تاریخ ، سید ضیاء الدین ،س ت / ٩٩٥٩شماره  -٩

ش ٢٧/٨/١٣٤٢ت$$$$$$$$$$$اریخ ، عب$$$$$$$$$$$د ال$$$$$$$$$$$رحیم مطھ$$$$$$$$$$$ري ،س ت / ١٨٨٩٥ش$$$$$$$$$$$ماره  -١٠
٠  

اظھ$$$$$$$$$ار نظ$$$$$$$$$ر س$$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$$دین طباطب$$$$$$$$$ائي در    ،  ٣٠٠/ت/ ٦٣٨ش$$$$$$$$$ماره  -١١
 ٠ش ٧/٩/١٣٤٢تاریخ ، مورد وضع اقتصادي كشور 

ت$$$$$$$$$$$اریخ ،ء ال$$$$$$$$$$$دین طباطب$$$$$$$$$$$ائي  موض$$$$$$$$$$$وع س$$$$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$$$$یا  ،٩٠/٣٢٦ش$$$$$$$$$$$ماره  -١٢
  ٠ش  ١/٢/١٣٤٣

موض$$$$$$$$$$وع مس$$$$$$$$$$افرت س$$$$$$$$$$ید ض$$$$$$$$$$یاء ال$$$$$$$$$$دین    ،) ب -ف( ٢٢٤٤١/٢٤٢ش$$$$$$$$$$ماره  -١٣
  ٠ ش١/٧/١٣٤٤طباطبائي بھ كویت تاریخ 

  ٠ دوره جھاردھم، )مجلس النواب(كرات مجلس شورى مليامذ  -  ج 
  ٠ص ٨:٢٤ساعت ، ش١٣٢٢اسفند ماه  ١٦روز سھ شنبھ ، ٣جلسھ  -١
  ٠ص ٩:٢٢ساعت ، ش١٣٢٢اسفند ماه  ١٧جھار شنبھ روز ، ٤جلسھ  -٢
  ٠ص ١٠:٠٠ساعت ،ش ١٣٢٣فروردین  ٢٠،كشنبھ یروز ، ١٦جلسھ  -٣

    ٠ص ٩:٠٠ش ساعت ١٣٢٣فروردین  ٢٦،روز شنبھ ،  ١٩جلسھ -٤
 

٠المصادر الوثائقیة الفارسیة :ثالثاً    

مرك$$$$$ز  :تھ$$$$$ران ( ،جمعیی$$$$$ت ف$$$$$داییان اس$$$$$الم ب$$$$$ھ روای$$$$$ت اس$$$$$ناد   ،احم$$$$$د ك$$$$$ل حم$$$$$دي   -١
  ٠)ش ١٣٨٢،اسناد انقالب اسالمي 

خیاب$$$$ان ول$$$$ي عص$$$$ر   : تھ$$$$ران (، انتش$$$$ارات س$$$$ازمان مل$$$$ي ای$$$$ران    ،اس$$$$ناد مطبوع$$$$ات   -٢
  ٠)ش١٣٧٢،
: تھ$$$$$$$$$$$ران ( ،ش ١٣٣٠-١٣٢٠اح$$$$$$$$$$$زاب سیاس$$$$$$$$$$$ي ای$$$$$$$$$$$ران ، بھ$$$$$$$$$$$روز طیران$$$$$$$$$$$ي  -٣

  ٠)ش١٣٧٦،انتشارات سازمان ملي ایران 
مرك$$$$$$$ز : تھ$$$$$$$ران (، ھھیئ$$$$$$$ت ف$$$$$$$وق الع$$$$$$$ادة قفقازی$$$$$$$  ،رض$$$$$$$ا اذرى ش$$$$$$$ھر ض$$$$$$$یائي  - -٤

   ٠)ش١٣٧٩،اسناد وتاریخ دیبلوماسي وزارت خارجھ 
( ،كزارش$$$$$$$ھاي محرمان$$$$$$$ھ ش$$$$$$$ھرباني ، محم$$$$$$$ود ظ$$$$$$$اھر احم$$$$$$$دي ،مجی$$$$$$$د نقرش$$$$$$$ي  - -٥

  ٠) ش١٣٧١، انتشارات سازمان ملي ایران : تھران 
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 -١٣٢٠مھرم$$$$$$اه (ای$$$$$$ران در بح$$$$$$ران ،ی$$$$$$ز ب$$$$$$دیعي برو،كی$$$$$$انوش كی$$$$$$اني ھف$$$$$$ت لن$$$$$$ك  -٦

) ش١٣٧٩،انتش$$$$$$$ارات س$$$$$$$ازمان اس$$$$$$$ناد مل$$$$$$$ي ای$$$$$$$ران     : تھ$$$$$$$ران (،)ش١٣٢٦ش$$$$$$$ھریور 
٠  
: تھ$$$ران (، ،س$$$ید ض$$$یاء ال$$$دین طباطب$$$ایي ب$$$ھ روای$$$ت اس$$$ناد س$$$اواك      ،وزارت اطالع$$$ات   -٧

  ٠) ش١٣٨٠،مركز بررسي اسناد تاریخي
  

الكتب الفارسیة: رابعاً    ٠       

 ٠)ش ١٣٧٤،كتابسرا: تھران (،وثوق الدولھ ،صفائي  ابراھیم -١

ب$$$$$$$ي ج$$$$$$$ا   :تھ$$$$$$$ران (،می$$$$$$$رزا كوج$$$$$$$ك خ$$$$$$$ان س$$$$$$$ردار جنك$$$$$$$ل    ،اب$$$$$$$راھیم فخرائ$$$$$$$ي  -٢
  ٠)ش١٣٤٤،

: تھ$$$$ران (،م١٩١٨ -١٩١٤ای$$$$ران در جن$$$$ك ب$$$$زرك ، )م$$$$ؤرخ الدول$$$$ھ(احم$$$$د عل$$$$ي س$$$$بھر  -٣
  ٠)ش ١٣٣٦،امیر كبیر 

امی$$$ر كبی$$$ر  :تھ$$$ران (، نزدھمج$$$اب ش$$$ا ،ت$$$اریخ مش$$$روطھ ای$$$ران  ،احم$$$د كس$$$روي تبری$$$زي   -٤
  ٠)  ش١٣٦٢،
ترجم$$$$$$$$ھ س$$$$$$$$یروس ،اس$$$$$$$$تقرار دیكت$$$$$$$$اتوري رض$$$$$$$$ا خ$$$$$$$$ان در ای$$$$$$$$ران   ،ملی$$$$$$$$ك.س .أ -٥

  ٠)  ش ١٣٥٨،شركت سھامي : تھران ( ،یزدي 
: تھ$$$$$$ران  ( ،ای$$$$$$ران وق$$$$$$درت ھ$$$$$$اي ب$$$$$$زرك در جن$$$$$$ك جھ$$$$$$اني دوم      ، ای$$$$$$رج ذوق$$$$$$ي   -٦

    ٠) ش١٣٦٨،انتشارات بازنك 
ج$$$$$اب ،ای$$$$$ران از مش$$$$$روطھ ت$$$$$ا انق$$$$$الب اس$$$$$المي     روز ش$$$$$مار ت$$$$$اریخ ،ب$$$$$اقر ع$$$$$اقلي   -٧

  ٠) ش١٣٨٧،دوم نامك : تھران (، ھشتم
، ج$$$$$$اب جھ$$$$$$ارم ، ت$$$$$$اریخ مختص$$$$$$ر اح$$$$$$زاب سیاس$$$$$$ي ای$$$$$$ران   ،بھ$$$$$$ار مل$$$$$$ك الش$$$$$$عراء  -٨
  ٠) ش ١٣٧١،امیر كبیر : تھران (
ت$$$$$$$اریخ تح$$$$$$$$والت سیاس$$$$$$$ي ورواب$$$$$$$ط خ$$$$$$$ارجي ای$$$$$$$$ران از     ، ج$$$$$$$الل ال$$$$$$$دین م$$$$$$$دني    -٩

انتش$$$$$$$$$ارات دفتراس$$$$$$$$$المي   : ق$$$$$$$$$م  ( ،ری$$$$$$$$$ھانق$$$$$$$$$الب مش$$$$$$$$$روطیت ت$$$$$$$$$ا انق$$$$$$$$$راض قاجا   
  ٠) ش١٣٦٦،

انتش$$$$$$$$$ارات دفت$$$$$$$$$ر  :  ق$$$$$$$$$م( ،ت$$$$$$$$$اریخ سیاس$$$$$$$$$ي معاص$$$$$$$$$ر ای$$$$$$$$$ران    ،ــــــــــــــ$$$$$$$$$ـ  -١٠
  ٠)  ش١٣٨٠اسالمي،

، فرق$$$$$$$ھ دمك$$$$$$$رات وتح$$$$$$$والت معاص$$$$$$$ر ای$$$$$$$ران    ، رس$$$$$$$ول زاده ،حس$$$$$$$ین آبادی$$$$$$$ان   -١١
  ٠) ش١٣٧٦، مطالعات تاریخ معاصر ایران  ھمؤسس: تھران (

مرك$$$$$$ز اس$$$$$$ناد انق$$$$$$الب : تھ$$$$$$ران ( ،انق$$$$$$الب اس$$$$$$المي در بجن$$$$$$ورد ،حس$$$$$$ین بای$$$$$$دار  -١٢
  ٠) ش١٣٨٤،اسالمي 

انتش$$$$$$ارات : تھ$$$$$$ران (، ج$$$$$$اب شش$$$$$$م، ت$$$$$$اریخ بیس$$$$$$ت س$$$$$$الھ ای$$$$$$ران ،حس$$$$$$ین مك$$$$$$ي  -١٣
   ٠) ش١٣٧٤،علمي 

دفت$$$$ر : تھ$$$$ران ( ،ت$$$$اریخ اغ$$$$ازین فرام$$$$ا س$$$$ونر در ای$$$$ران   ،حمی$$$$د رض$$$$ا ش$$$$اه اب$$$$ادي    -١٤
  ٠) بي تا، ادبیات انقالب اسالمي 

 ھمؤسس$$$$$$$$$: تھ$$$$$$$$$ران ( ،زن$$$$$$$$$دكاني سیاس$$$$$$$$$ي ناص$$$$$$$$$ر المل$$$$$$$$$ك   ، رام$$$$$$$$$ین بق$$$$$$$$$ائي   -١٥
  ٠) ش١٣٧٦،مطالعات تاریخ معاصر ایران 
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ش$$$$$$یراز ( ،س$$$$$$ید ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین طباطب$$$$$$ائي وفلس$$$$$$طین ،رض$$$$$$ا اذرى ش$$$$$$ھر ض$$$$$$یائي  -١٦
  ٠) ش١٣٨١،مؤسسھ نشر وبزوھش : 

نماین$$$$دكان مجل$$$$س ش$$$$وراي مل$$$$ي دربیس$$$$ت وی$$$$ك دوره قانونك$$$$ذاري     ،اء ش$$$$جیعي زھ$$$$ر -١٧
  ٠) ش١٣٤٤،جامعة شناسي سیاسي :تھران (،

تھ$$$$$$$ران  (،راھنم$$$$$$$اي مطبوع$$$$$$$ات ای$$$$$$$ران عص$$$$$$$ر قاج$$$$$$$ار     .س$$$$$$$ید فری$$$$$$$د قاس$$$$$$$مي    -١٨
  ٠)ش١٣٧٢،انتشارات مركز مطالعات وتحقیقات رسان ھا :

ج$$$$$$ار ونق$$$$$ش انكل$$$$$$یس  ب$$$$$$ر افن$$$$$ادن قا ،ای$$$$$$ران ام$$$$$دن رض$$$$$$ا خ$$$$$ان   ،س$$$$$یروس غن$$$$$ي    -١٩
  ٠) ش١٣٧٧،جاب نیلوفر  :تھران (،

ص$$$$$عود محم$$$$$د رض$$$$$ا ش$$$$$اه ب$$$$$ھ ق$$$$$درت یاش$$$$$كوفائي        ،ش$$$$$مس ال$$$$$دین امی$$$$$ر عالئ$$$$$ي      -٢٠
    ٠)ش ١٣٦١،دھخدا: تھران (،دیكتاتوري

مطالع$$$$$$ات  ھمؤسس$$$$$$: تھ$$$$$$ران (،ظھوروس$$$$$$قوط س$$$$$$لطنت بھل$$$$$$وي  ،عب$$$$$$داهللا ش$$$$$$ھبازي  -٢١
  ٠)ش١٣٦٩،وبزوشھاي سیاسي

انتش$$$$$$$$$ارات دفت$$$$$$$$$ر اس$$$$$$$$$الم    :ق$$$$$$$$$م ( ،اذربیج$$$$$$$$$ان مف$$$$$$$$$اخر ،عقیق$$$$$$$$$ي بخش$$$$$$$$$ایش   -٢٢
  ٠)ش١٣٧٨،

ای$$$$$$$ران در دوره س$$$$$$$لطنت قاج$$$$$$$ار ق$$$$$$$رن س$$$$$$$یزدھم ونیھ$$$$$$$ھ  ،عل$$$$$$$ي اص$$$$$$$غر ش$$$$$$$میم  -٢٣
  ٠)ش١٣٤٢،كتابخانھ ابن سینا : تھران (،اول قرن جھاردھم ھجري قمري

  ٠)ش١٣٥٥، امیركبیر :تھران ( ،بنجاه وبنج ،علي دشتي  -٢٤
خراس$$$$$ان از مش$$$$$روطھ ت$$$$$ا انق$$$$$الب اس$$$$$المي      تق$$$$$ویم ت$$$$$اریخ   ،غ$$$$$الم رض$$$$$ا جالل$$$$$ي    -٢٥
  ٠)ش١٣٧٧،مركز اسناد انقالب اسالمي : تھران ( ،

: تھ$$$$$$$$ران ( ،مص$$$$$$$$دق س$$$$$$$$الھاي مب$$$$$$$$ارزه ومقاوم$$$$$$$$ت    ، غ$$$$$$$$الم رض$$$$$$$$ا نج$$$$$$$$اتي    - ٢٦
  ٠)ش١٣٧٧،خدمات فرھنكي  ھمؤسس

ك$$$$$زار ش$$$$$ھاي سیاس$$$$$ي وزارت خارج$$$$$ھ روس$$$$$یھ ت$$$$$رازي درب$$$$$اره  ،ف$$$$$تح اهللا واخ$$$$$رون  -٢٧
  ٠) ش ١٣٦١،امیر كبیر :تھران (،انقالب مشروطھ ایران 

ح$$$$$$زب وط$$$$$$ن ،فرزن$$$$$$د انق$$$$$$الب ای$$$$$$ران باترجم$$$$$$ھ اق$$$$$$اي ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین طباطب$$$$$$ائي    -٢٨
  ٠) ش ١٣٤٣،امیر كبیر  :تھران (،ایران

ب$$$$$ي ج$$$$$ا : تھ$$$$$ران ( ،ت$$$$$اریخ تحلیل$$$$$ي اح$$$$$زاب سیاس$$$$$ي ای$$$$$ران  ،محس$$$$$ن م$$$$$دیر ش$$$$$انھ  -٢٩
    ٠)بي تا، 

جابخان$$$ھ  :تھ$$$ران (،ان بھل$$$ويمب$$$اني ای$$$دئولوزیك حكوم$$$ت در دور  ،محم$$$د حس$$$ن آص$$$ف   -٣٠
  ٠) ش١٣٨٢،مركز اسناد انقالب اسالمي

: تھ$$$$ران(زن$$$$دكاني سیاس$$$$ي اجتم$$$$اعي س$$$$ید ض$$$$یاء طباطب$$$$ایي،  ،محم$$$$د رض$$$$ا تبری$$$$زي   -٣١
  ٠) ش ١٣٧٩،موسسھ مطالعات تاریخ معاصر ایران 

انتش$$$$$$ارات  :اص$$$$$$فھان (،ت$$$$$$اریخ جرای$$$$$$د ومج$$$$$$الت ای$$$$$$ران  ،محم$$$$$$د ص$$$$$$در ھاش$$$$$$مي  -٣٢
  ٠) ش ١٣٢٥،كمان
 :تھ$$$$$$ران (،انق$$$$$$الب اس$$$$$$المي در ورام$$$$$$ین   ،محم$$$$$$د عل$$$$$$ي ح$$$$$$اجي بیك$$$$$$ي كن$$$$$$دري      -٣٣

    ٠)بي تا،جابخانھ مركز اسناد انقالب اسالمي 
نش$$$$$$$$$ر كیلك$$$$$$$$$ان : رش$$$$$$$$$ت ( ،ت$$$$$$$$$اریخ انق$$$$$$$$$الب جنك$$$$$$$$$ل ، محم$$$$$$$$$د عل$$$$$$$$$ي كیل$$$$$$$$$ك  -٣٤
  ٠)ش١٣٧١،
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حس$$$$$$ن  :تھ$$$$$$ران (،در ای$$$$$$ران  ھدول$$$$$$ت وجامع$$$$$$، ن محم$$$$$$د عل$$$$$$ي ھم$$$$$$ایون كاتوزی$$$$$$ا  -٣٥

   ٠) ش١٣٩٧،افشار 
، انتش$$$ارات علم$$$$ي  : تھ$$$$ران(،ت$$$اریخ بی$$$$داري ایرانی$$$ان   .محم$$$د ن$$$$اظم االس$$$الم كرم$$$$اني    -٣٦

  ٠) ش ١٣٣١
   ٠)بي تا، انتشارات ھفتھ : تھران(،فرھنك جدید سیاسي ،محمود مھرداد  -٣٧
انتش$$$$$$$ارات :تھ$$$$$$$ران (،ران ت$$$$$$$اریخ تحلیل$$$$$$$ي مطبوع$$$$$$$ات ای$$$$$$$   ،مح$$$$$$$یط الطباطب$$$$$$$ائي   -٣٨
  ٠)ش١٣٦٦،علمي

جاب ،از سید ضیاء تا بختیار  ١٣٥٧تا بھمن ١٢٩٩دولتھاي ایران از اسفند ،مسعود بھنود  -٣٩
  ٠)ش١٣٦٨، بي جا: تھران (،دوم
 ١٣٣١،جابخان$ھ ف$ردین   : تھ$ران  (، ج$اب دوم ، تاریخ انق$الب مش$روطیت   ،مھدي ملكـ زاده  -٤٠
  ٠) ش 
( انتش$$$$$$$ارات كتابخان$$$$$$$ھ مل$$$$$$$ي  ، ال شاھنش$$$$$$$اھي بھل$$$$$$$وي ك$$$$$$$ا ھنام$$$$$$$ھ ى بنج$$$$$$$اه س$$$$$$$  -٤١

   ٠)بي تا،كتابخانھ ملي ،: تھران
ت$$$اریخ سانس$$$ور در مطبوع$$$ات ای$$$ران از ص$$$دور فرم$$$ان مش$$$روطیت ت$$$ا       ،كیوت$$$ل كھ$$$ن   -٤٢

  ٠)ش١٣٦٢،امیر كبیر: تھران (،ش ١٢٩٩كودتاي 
ب$$$$$ي ،امی$$$$$ر كبی$$$$$ر : تھ$$$$$ران ( ،از س$$$$$ید ض$$$$$یاء ال$$$$$دین ت$$$$$ا بازرك$$$$$ان   ،ناص$$$$$ر نجم$$$$$ن  -٤٣
  ٠)ات

  

   ٠المذكرات الفارسیة:خامسًا   
 ھمؤسس$$$$$$$: تھ$$$$$$$ران (،خ$$$$$$$اطرات نخس$$$$$$$تین س$$$$$$$بھید ای$$$$$$$ران    ،احم$$$$$$$د امی$$$$$$$ر احم$$$$$$$دي    -١

  ٠) بي تا،بزوھش ومطالعات فرھنكي 
  ٠)ش١٣٧٢،كفتار : تھران ( ،خاطرات سیاسي ، انور خامھ -٢
تھ$$$$$$$ران ( ،ترجم$$$$$$$ھ ش$$$$$$$اھر افرمان$$$$$$$دھي ،خ$$$$$$$اطرات س$$$$$$$ري ایرونس$$$$$$$اید ،ایرونس$$$$$$$اید  -٣
  ٠)ش١٣٧٣،بزوھش ومطالعات فرھنكي ھمؤسس: 
  ٠)ش١٣٤٧،امیر كبیر: تھران (، خاطرات مھدي فروخ ،برویز لوشاني   -٤
باداش$$$نھاي : تھ$$$ران (،ص$$$ادق ھ خ$$$اطرات واس$$$ناد مستش$$$ار الدول$$$ ، ھص$$$ادق مستش$$$ار الدول$$$  -٥

  ٠) ش١٣٦١، تاریخي واسناد سیاسي
  ٠)م١٩٧٥، انتشارات زرین : تھران ( ،شبھ خاطرات ،علي بھزادي  -٦
انتش$$$$$$$ارات : تھ$$$$$$$ران ( ،خ$$$$$$$اطرات اب$$$$$$$و الحس$$$$$$$ن ابتھ$$$$$$$اج  ، عل$$$$$$$ي رض$$$$$$$ا فروغ$$$$$$$ي   -٧

  ٠)ش١٣٧١،علمي 
كتابخان$$$$$$ھ س$$$$$$قراط : تھ$$$$$$ران (،ت$$$$$$اریخ معاص$$$$$$ر حی$$$$$$ات یحی$$$$$$ى،یحی$$$$$$ى دول$$$$$$ت اب$$$$$$ادي  -٨
  ٠)ش١٣٣١،
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  ٠الكتـــب العربــیة والمعربة:سادسًا 
ت$$$$$$$$اریخ اورب$$$$$$$$ا ف$$$$$$$$ي الق$$$$$$$$رنین التاس$$$$$$$$ع عش$$$$$$$$ر   ،ھارول$$$$$$$$د تمبرل$$$$$$$$ي ،ج جران$$$$$$$$ت .ا -١

مؤسس$$$$$$$ة : الق$$$$$$$اھرة (،ترجم$$$$$$$ة محم$$$$$$$د عل$$$$$$$ي اب$$$$$$$ودرة ول$$$$$$$ویس اس$$$$$$$كندر     ،والعش$$$$$$$رین 
  ٠)١٩٦٧،سجل العرب 

، ترجم$$$$$$ة مرك$$$$$$ز البح$$$$$$وث والمعلوم$$$$$$ات  ،ای$$$$$$ران ب$$$$$$ین ث$$$$$$ورتین  ،ارون$$$$$$د ابراھیمی$$$$$$ان  -٢
  ٠)١٩٨٣،  ط.د: بغداد ( 
ترجم$$$$$$$ة ،١٩٣٩-١٧٩٨ك$$$$$$$ر العرب$$$$$$$ي ف$$$$$$$ي عص$$$$$$$ر النھض$$$$$$$ة   الف، الب$$$$$$$رت ح$$$$$$$وراني  -٣

   ٠) ٢٠٠٩،مطبعة نوفل : بیروت (، ٣ط، كریم عزقول 

-١٩١٧القی$$$$$$$ادات والمؤسس$$$$$$$ات السیاس$$$$$$$یة ف$$$$$$$ي فلس$$$$$$$طین  ،بی$$$$$$$ان ن$$$$$$$ویھض الح$$$$$$$وت  -٤
  ٠)١٩٨٦،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة : بیروت (،  ٣ط، ١٩٤٨

جم$$$$$$$$ة ج$$$$$$$$الل یحی$$$$$$$$ى   تر،١٩١٤ -١٨١٥ت$$$$$$$$اریخ العالق$$$$$$$$ات الدولی$$$$$$$$ة   ،بیررنوف$$$$$$$$ان  -٥
  ٠)١٩٦٨،دار المعارف : القاھرة (،
-١٩٢٥إی$$$ران ف$$$ي عھ$$$د رض$$$ا ش$$$اه بھل$$$وي     ، اس$$$عد محم$$$د زی$$$دان   ،جھ$$$اد ص$$$الح العم$$$ر    -٦

  ٠)١٩٩٠،مركز الدراسات االیرانیة : جامعة البصرة ( ،١٩٤١
دار  :بی$$$$$$$$$$روت (،ص$$$$$$$$$$راعات ف$$$$$$$$$$ي الش$$$$$$$$$$رق عل$$$$$$$$$$ى الش$$$$$$$$$$رق  ،حس$$$$$$$$$$ن االم$$$$$$$$$$ین  -٧

  ٠)٢٠٠١،الغدیر
ال$$$$$$$دار العربی$$$$$$$ة : بی$$$$$$$روت ( ،موس$$$$$$$وعة إی$$$$$$$ران السیاس$$$$$$$یة  ، حس$$$$$$$ن ك$$$$$$$ریم الج$$$$$$$اف  -٨

  ٠)٢٠٠٨،للموسوعات 
ای$$$ران تف$$$اقم الص$$$راع ال$$$دولي واث$$$ره ف$$$ي س$$$قوط رض$$$ا     ،خض$$$یر مظل$$$وم فرح$$$ان الب$$$دیري    -٩

  ٠)٢٠٠٧، دار الضیاء : النجف االشرف ( ،م١٩٤٣-١٩٤١تمر طھران ؤشاه وعقد م
دار الض$$$یاء : النج$$$ف (، الح$$$دیث والمعاص$$$ر  فص$$$ول م$$$ن ت$$$اریخ ای$$$ران   ،ــــــــــــــــــــ$$$ـ  -١٠
،٠) ٢٠٠٨  

ترجم$$$$$$$$ة اس$$$$$$$$عد كام$$$$$$$$ل الی$$$$$$$$اس  ،بع$$$$$$$$ده س$$$$$$$$الم   س$$$$$$$$الم م$$$$$$$$ا،دافی$$$$$$$$د ف$$$$$$$$رومكین  -١١
  ٠)٢٠٠١،ریاض الریس للكتب والنشر : بیروت (،٣ط،

ترجم$$$$$ة عب$$$$$د الم$$$$$نعم محم$$$$$د حس$$$$$نین     ،ای$$$$$ران ماض$$$$$یھا وحاض$$$$$رھا   ،دونال$$$$$د ولب$$$$$ر   -١٢
  ٠) ١٩٨٥،دار الكاتب المصري : القاھرة (،٢ط،

 :الق$$$$اھرة ( ،م ج$$$$ذور التح$$$$ول  ١٩٤١-١٩٠٠ت$$$$اریخ ای$$$$ران السیاس$$$$ي   ،س$$$$عید الص$$$$باغ   -١٣
    ٠) ٢٠٠٠،الدار الثقافیة للنشر 

ت$$$$$$$اریخ اورب$$$$$$$ا م$$$$$$$ن النھض$$$$$$$ة حت$$$$$$$ى  ، عب$$$$$$$داهللا عب$$$$$$$د ال$$$$$$$رازق ، ش$$$$$$$وقي الجم$$$$$$$ل  -١٤
    ٠)٢٠٠٠،المكتب المصري للمطبوعات  :القاھرة ( ،الحرب الباردة 

االمریك$$$$$$$ي عل$$$$$$$ى نف$$$$$$$ط الخل$$$$$$$یج     –التن$$$$$$$افس البریط$$$$$$$اني  ،طال$$$$$$$ب محم$$$$$$$د وھ$$$$$$$یم    -١٥
  ٠)١٩٨٢،دار الرشید للنشر: بغداد ( ،العربي 

بغ$$$$$$$داد ( ،١٩٥١-١٩٤١التط$$$$$$$ورات الداخلی$$$$$$$ة ف$$$$$$$ي ای$$$$$$$ران  ،ط$$$$$$$اھر خل$$$$$$$ف البك$$$$$$$اء  -١٦
  ٠)٢٠٠٢،بیت الحكمة : 

ای$$$$$$$ران م$$$$$$$ن الث$$$$$$$ورة الدس$$$$$$$توریة حت$$$$$$$ى الث$$$$$$$ورة االس$$$$$$$المیة       ، ط$$$$$$$الل مج$$$$$$$ذوب   -١٧
  ٠)١٩٨٠،دار ابن رشد  :بیروت (،١٩٧٩ – ١٩٠٦

الت$$$$$$اریخ االورب$$$$$$ي  ،محم$$$$$$ود محم$$$$$$د جم$$$$$$ال ال$$$$$$دین    ،عب$$$$$$د العزی$$$$$$ز س$$$$$$لیمان ن$$$$$$وار    -١٨
   ٠ )٢٠٠٥، دار الفكر العربي : القاھرة ( ،الحدیث 
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( ، ای$$$$$$ران ف$$$$$$ي س$$$$$$نوات الح$$$$$$رب العالمی$$$$$$ة الثانی$$$$$$ة     ،عب$$$$$$د الھ$$$$$$ادي ك$$$$$$ریم س$$$$$$لمان     -١٩

    ٠)١٩٨٦،مركز دراسات الخلیج العربي : جامعة البصرة 
الس$$$$$$وفیتیة  –العالق$$$$$$ات االیرانی$$$$$$ة  ،جھ$$$$$$اد ص$$$$$$الح العم$$$$$$ر   ،ع$$$$$$ودة س$$$$$$لطان ع$$$$$$ودة    -٢٠

    ٠) ١٩٩٠، مركز الدراسات االیرانیة : جامعة البصرة ( ،١٩٤١ – ١٩١٧
: ص$$$رة جامع$$$ة الب(،ای$$$ران ف$$$ي س$$$نوات الح$$$رب العالمی$$$ة االول$$$ى     ،ف$$$وزي خل$$$ف ش$$$ویل    -٢١

  )١٩٨٥،شعبة الدراسات الفارسیة 
مط$$$$$$ابع : دوح$$$$$$ة (،ترجم$$$$$$ة مكت$$$$$$ب دی$$$$$$وان ح$$$$$$اكم قط$$$$$$ر  ،دلی$$$$$$ل الخل$$$$$$یج  ،ل$$$$$$وریمر  -٢٢

  ٠) ١٩٦٧،العروبة 
مؤسس$$$$$$ة انص$$$$$$اریان للطباع$$$$$$ة : ق$$$$$$م (، ٢ط، س$$$$$$ید غاب$$$$$$ات الش$$$$$$مال ، كم$$$$$$ال الس$$$$$$ید  -٢٣

   ٠) ٢٠٠٣،والنشر 
مطبع$$$ة : بغ$$$داد (،لمعاص$$$ر دراس$$$ات ف$$$ي ت$$$اریخ ای$$$ران الح$$$دیث وا  ، كم$$$ال مظھ$$$ر احم$$$د   -٢٤

  ٠)١٩٨٥، اركان 
سیاس$$$$$$ة ای$$$$$$ران الخارجی$$$$$$ة ف$$$$$$ي عھ$$$$$$د رض$$$$$$ا ش$$$$$$اه    ،محم$$$$$$د كام$$$$$$ل عب$$$$$$د ال$$$$$$رحمن   -٢٥

  ٠)١٩٨٨، مركز الدراسات االیرانیة : جامعة البصرة (،)١٩٤١ -١٩٢١(
ری$$$$$$اض  :بی$$$$$$روت (،ای$$$$$$ران ب$$$$$$ین ع$$$$$$دالت خان$$$$$$ھ ووالی$$$$$$ة الفقی$$$$$$ھ   ،ھال$$$$$$ة الع$$$$$$روي  -٢٦

  ٠) ٢٠١٠، الریس للكتب والنشر
  

   ٠ المذكرات العربیة: سابعًا 
  
دار الغ$$$$$$$$رب  : بی$$$$$$$$روت  ( ،م$$$$$$$$ذكرات محم$$$$$$$$د ع$$$$$$$$زة دروزة   ، محم$$$$$$$$د ع$$$$$$$$زة دروزة  -١

  ٠)١٩٩٣،االسالمي 
  

    ٠ الموسوعات الفارسیة: ثامنًا 
انتش$$$$$$$$ارات : تھ$$$$$$$$ران ( ،رج$$$$$$$$ال عص$$$$$$$$ر مش$$$$$$$$روطیت ،اب$$$$$$$$و الحس$$$$$$$$ن عل$$$$$$$$وي  - ١

   ٠) ش١٣٦٣،اساطیر 

تھ$$$$$$ران ( ،ك ودان$$$$$$ش وھ$$$$$$زدائ$$$$$$رة المع$$$$$$ارف یافرھن$$$$$$، بروی$$$$$$ز اس$$$$$$دي واخ$$$$$$رون  - ٢
  ٠) ش١٣٤٥،سرعت : 

ش$$$$$$$رح زن$$$$$$$دكاني م$$$$$$$ن ب$$$$$$$ا ت$$$$$$$اریخ اجتم$$$$$$$اعي واداري دوره   ،عب$$$$$$$داهللا مس$$$$$$$توفي  - ٣
  ٠) ش ١٣٢٣،امیر كبیر :تھران (،قاجاریھ 

انتش$$$$$$$$ارات زوار : تھ$$$$$$$$ران ( ،ش$$$$$$$$رح ح$$$$$$$$ال رج$$$$$$$$ال ای$$$$$$$$ران  ،مھ$$$$$$$$دي بام$$$$$$$$داد  - ٤
  ٠)ش١٣٧١،
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   ٠الموسوعات العربیة:  تاسعًا  
  
الموسس$$$ة العربی$$$ة للدراس$$$ات والنش$$$ر   :  بی$$$روت(،موس$$$وعة السیاس$$$ة  ،عب$$$دالوھاب الكی$$$الي   -١
   ٠)ت.د،
مطبع$$$$ة : النج$$$$ف (،مع$$$$ارف الرج$$$$ال ف$$$$ي ت$$$$راجم العلم$$$$اء واالدب$$$$اء  ،محم$$$$د ح$$$$رز ال$$$$دین  -٢

  ٠ )م١٩٦٤،االداب
مؤسس$$$$$$ة  : بی$$$$$$روت(،س$$$$$$رة والموس$$$$$$عة  الموس$$$$$$وعة العربی$$$$$$ة المی ،یاس$$$$$$ین ص$$$$$$الواتي   -٣

  ٠) ٢٠٠١،التاریخ العربي
  

   ٠المقاالت الفارسیة : عاشراً 
ت$$$$$$اریخ (( ،اس$$$$$$نادي از والیس$$$$$$یس س$$$$$$الھاي حكوم$$$$$$ت احم$$$$$$د ش$$$$$$اه     ،ج$$$$$$الل فرھمن$$$$$$د   -١

  ٠ ٣٥شماره ،سال نھم ، ش١٣٨٤باییز ، ،تھران ،)مجلة (،)) معاصر ایران
(( ،ود روزه س$$$$$$ید ض$$$$$$یاء در حكوم$$$$$$ت ن$$$$$$،می$$$$$$رزا كوج$$$$$$ك خ$$$$$$ان وك$$$$$$یالن  ، ط$$$$$$ارى  -٢

، دفت$$$$$$$ر س$$$$$$$وم ،س$$$$$$$ال ی$$$$$$$ازدھم ،ش١٣٨٠ب$$$$$$$ائیز،تھ$$$$$$$ران، ) مجل$$$$$$$ة( ،)) كنجین$$$$$$$ھ اس$$$$$$$ناد 
  ٠ ٤٣شماره 

اس$$$$نادي نویافت$$$$ھ از زن$$$$دكاني س$$$$ید ض$$$$یاء ال$$$$دین طباطب$$$$ائي ی$$$$زدي     ،عب$$$$اس ھاش$$$$م زاده   -٣
   ٠ ٨-٧شماره ،ش ١٣٧١،باییز وزمستان  ،تھران ،) مجلة(،)) كنجینة اسناد((،
ك$$$$$$اوش نام$$$$$$ھ ((،اق$$$$$$ا س$$$$$$ید عل$$$$$$وي ی$$$$$$زدي وانق$$$$$$الب مش$$$$$$روطھ ،ه عب$$$$$$اس ھاش$$$$$$م زاد -٤

  ٠ ١شماره،ش ١٣٧٩،تھران ،) مجلة (، ))علوم انساني
ش ونق$$$$$$ش وینس$$$$$$تون ١٢٩٩كودت$$$$$$اي س$$$$$$وم اس$$$$$$فند  ،عب$$$$$$د الرض$$$$$$ا ھوش$$$$$$نك مھ$$$$$$دوي   -٥

ش ١٣٧٨، تھ$$$$$$$$$$$ران ،) مجل$$$$$$$$$$$ة (،)) اطالع$$$$$$$$$$$ات سیاس$$$$$$$$$$$ي واقتص$$$$$$$$$$$ادي ((،جرجی$$$$$$$$$$$ل 
  ٠ ١٠٤-١٠٣شماره ،
وص$$$عود رض$$$ا خ$$$ان    ١٢٩٩ك$$$انو نھ$$$اي اس$$$تعماري در كودت$$$اي   نق$$$ش ،عب$$$داهللا ش$$$ھبازي   -٦

   ٠ ١٦-١٥شماره ،ش١٣٧٩، تھران ، ) مجلة ( ،)) تاریخ معاصر ایران((،بھ سلطنت 
، ) مجل$$$$$$ة(،)) آین$$$$$$ده((،درب$$$$$$اره آق$$$$$$ا س$$$$$$ید عل$$$$$$ي ی$$$$$$زدي  ،عب$$$$$$داهللا طباطب$$$$$$ائي ی$$$$$$زدي  -٧

   ٠ ١٢شماره ،سال ھشتم ،ش١٣٦١اسفند ،تھران
) مجل$$$$ة(،)) ت$$$$اریخ معاص$$$$ر ای$$$$ران  ((،ھ و رزی$$$$م بھل$$$$وي  مش$$$$روط،عل$$$$ي اب$$$$و الحس$$$$نى    -٨
  ٠ ١٦-١٥شماره ، سال جھاردم،ش ١٣٩٧، تھران،
، ) ش١٣٠٣-١٣٠٠(حس$$$$$$$ین ع$$$$$$$الء ورواب$$$$$$$ط ای$$$$$$$ران وامریك$$$$$$$ا     ،عل$$$$$$$ي اكب$$$$$$$ر زاده   -٩
  ٠ ٧شماره ،ش١٣٧٧باییز ،تھران ،)مجلة (،))تاریخ معاصر ایران((

تھ$$$$$$$$$ران ، ) وزنام$$$$$$$$$ھر( ، )) ش$$$$$$$$$فق س$$$$$$$$$رخ(( ،١٩١٩ق$$$$$$$$$رارداد ، عل$$$$$$$$$ي دش$$$$$$$$$تي  -١٠
  ٠ ١٣٨شماره ، ھـ  ١٣٤١رمضان ،

-١٢٩٩از (نمون$$$$$$$$$$ھ امض$$$$$$$$$$اى اعض$$$$$$$$$$اى ھی$$$$$$$$$$أت دول$$$$$$$$$$ت    ، عل$$$$$$$$$$ي كریمی$$$$$$$$$$ان   -١١
س$$$$$$$$$$ال ،ش١٣٧٣ب$$$$$$$$$$ائییز،تھ$$$$$$$$$$ران،) مجل$$$$$$$$$$ة(، )) كنجین$$$$$$$$$$ھ اس$$$$$$$$$$ناد (( ،)٣(،) ش١٣٢٠
  ٠ ١٥شماره ،دفتر سوم،جھارم 
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ش ١٣٣٢-١٣٢٠نمون$$$$$$$$ھ امض$$$$$$$$اى اعض$$$$$$$$اء ھی$$$$$$$$أت دول$$$$$$$$ت از  ، كریمی$$$$$$$$انعل$$$$$$$$ي  -١٢

س$$$$$$$$ال جھ$$$$$$$$ارم ،ش ١٣٧٣زمس$$$$$$$$تان ، تھ$$$$$$$$ران ، ) مجل$$$$$$$$ة(،))  كنجین$$$$$$$$ھ اس$$$$$$$$ناد(( ،) ٤(
  ٠ ١٦شماره ، دفتر جھارم،

ش ١٣٣٢ت$$$$$$$$ا ١٣٢٠نمون$$$$$$$$ھ امض$$$$$$$$اى اعض$$$$$$$$اء ھی$$$$$$$$أت دول$$$$$$$$ت از  ، ـــــــــــــــــ$$$$$$$$ـ -١٣
دفت$$$$$$ر ، س$$$$$$ال ب$$$$$$نجم  ، ش١٣٧٤ب$$$$$$ائیز وزمس$$$$$$تان  ، ، )مجل$$$$$$ة(،))كنجین$$$$$$ھ اس$$$$$$ناد ((،) ٥(

  ٠ ٢٠-١٩شماره ، سوم وجھارم
(( ،)٦(ش ١٣٣٢ت$$$$$$$$$ا ١٣٢٠نمون$$$$$$$$$ھ اعض$$$$$$$$$اى ھی$$$$$$$$$أت دول$$$$$$$$$ت از  ، ــــــــــــــــ$$$$$$$$$ـ  -١٤

دفت$$$$$$$$ر اول ، س$$$$$$$$ال ھف$$$$$$$$تم  ، ش١٣٧٦بھ$$$$$$$$ار وتابس$$$$$$$$تان  ، )مجل$$$$$$$$ة(،))كنجین$$$$$$$$ھ اس$$$$$$$$ناد 
  ٠ ٢٦-٢٥شماره ، ودوم
ت برسانس$$$$$$ور مطبوع$$$$$$ات   اداره راھنم$$$$$$اي نام$$$$$$ھ نك$$$$$$اري ب$$$$$$ا نظ$$$$$$ار     ، ـــــــــــــــــ$$$$$$ـ-١٥

دفت$$$$$$ر ،ش١٣٨٣ب$$$$$$اییز ،تھ$$$$$$ران،) مجل$$$$$$ة(،)) كنجین$$$$$$ھ اس$$$$$$ناد ((،در عص$$$$$$ر رض$$$$$$ا ش$$$$$$اه  
  ٠ ٥٥شماره ،سوم
مجل$$$$$$ة (،)) كنجین$$$$$$ھ اس$$$$$$ناد ((،انق$$$$$$الب جنك$$$$$$ل ب$$$$$$ھ روای$$$$$$ت اس$$$$$$ناد   ،عل$$$$$$ي م$$$$$$درس  -١٦

   ٠ ٤٣شماره ،سال یازدھم  ، ش١٣٨٠،تھران،)
)) اریخ معاص$$$$ر ای$$$$رانت$$$$((،نك$$$$اھي ب$$$$ھ زن$$$$دك م$$$$ازور مس$$$$عود كیھ$$$$ان ،فاطم$$$$ھ مع$$$$زي -١٧
  ٠ ١٦-١٥شماره ،ش ١٣٧٩باییز وزمستان ،تھران ، )مجلة (،

ت$$$$$الش ھ$$$$$اي س$$$$$ید ض$$$$$یاء ال$$$$$دین طباطب$$$$$ائي در ایج$$$$$اد    ،فرش$$$$$تھ س$$$$$ادات اتف$$$$$اق ف$$$$$ر   -١٨
دانش$$$$$$كده حق$$$$$$وق . ((ش١٢٩٨دي  ٢٤،) روس$$$$$$یھ(كنفدراس$$$$$$یون می$$$$$$ان ای$$$$$$ران وآذربیج$$$$$$ان 

  ٠ ١شماره ،٣٧سال ،ش ١٣٨٦بھار ،تھران،) مجلة ( ،)) وعلوم سیاسي
تاریخج$$$$ھ روزنام$$$$ھ نك$$$$اري س$$$$ید ض$$$$یاء ال$$$$دین طباطب$$$$ائي ،محم$$$$د اس$$$$ماعیل رض$$$$واني  -١٩
  ٠ ٦-٥شماره ،ش  ١٣٧١،بھار وتابستان ،تھران  ،) مجلة(،)) كنجینھ اسناد((،

، ) مجل$$$$$$ة(، )) این$$$$$$ده((،تقری$$$$$$رات س$$$$$$ید ض$$$$$$یاء ال$$$$$$دین  ، محم$$$$$$د عل$$$$$$ي جم$$$$$$ال زاده   -٢٠
    ٠١٢ -٩اره شم،سال ششم،ش١٣٥٩آذر واسفند ،تھران

س$$$$$$یري در عل$$$$$$ل عوام$$$$$$ل توقی$$$$$$ف سانس$$$$$$ور جرای$$$$$$د در ای$$$$$$ران از    ،مس$$$$$$عود ن$$$$$$زاد   -٢١
س$$$$$$$$ال ،ش ١٣٧٥ش$$$$$$$$ھریور  ٤، ) روزنام$$$$$$$$ھ(،)) س$$$$$$$$الم((،ش ١٣٥٧ابت$$$$$$$$دا ت$$$$$$$$ا س$$$$$$$$ال  

    ٠ ١٥٠٧شماره ،ششم
)) ت$$$$$اریخ معاص$$$$$ر ای$$$$$ران  ((،ش١٢٩٩ای$$$$$ران در اس$$$$$تانھ كودت$$$$$اي   ،مص$$$$$طفى تق$$$$$وي   -٢٢
   ٠ ١٦-١٥شماره ،سال جھارم،ش١٣٧٩باییز وزمستان ،تھران، ) مجلة(،

ت$$$$$اریخ ((،ش١٢٩٩م ت$$$$$ا كودت$$$$$اي اس$$$$$فند   ١٩١٩ای$$$$$ران ازق$$$$$رار داد  ،موس$$$$$ى حق$$$$$اني   -٢٣
  ٠ ١٦-١٥شمار،ش١٣٧٩باییز وزمستان ،تھران ،)مجلة (،)) معاصر ایران

س$$$$$$$ید ض$$$$$$$یاء ال$$$$$$$دین طباطب$$$$$$$ائي واتھ$$$$$$$ام خری$$$$$$$د وف$$$$$$$روش    ، نص$$$$$$$ر اهللا ص$$$$$$$الحي  -٢٤
م$$$$$$رداد ، تھ$$$$$$ران ، ) مجل$$$$$$ة (،)) خ وجغرافی$$$$$$اكت$$$$$$اب م$$$$$$اه ت$$$$$$اری  ((،زم$$$$$$ین در فلس$$$$$$طین  

    ٠ ٥٩- ٥٨شماره ،ش ١٣٨١وشھریور 
حكوم$$$$$$$$$$ت مقت$$$$$$$$$$در مرك$$$$$$$$$زي در اس$$$$$$$$$$تانھ كودت$$$$$$$$$$اي  ،نعم$$$$$$$$$ان دھق$$$$$$$$$$ان تی$$$$$$$$$ري    -٢٥

، س$$$$$$$$ال جھ$$$$$$$$ارم ،ش١٣٧٩،تھ$$$$$$$$ران  ،) مجل$$$$$$$$ة (،)) ت$$$$$$$$اریخ معاص$$$$$$$$ر ای$$$$$$$$ران((،١٢٩٩
   ٠ ١٦-١٥شماره
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   ٠ المقاالت العربیة: عشر احد
  
، ) مجل$$$$$$$ة ( ، )) التوحی$$$$$$$د((،رم$$$$$$$ز المقاوم$$$$$$$ة حس$$$$$$$ن الم$$$$$$$درس   ،ع$$$$$$$الء الحم$$$$$$$داني   -١

  ٠٦٩العدد  ،ھـ  ١٤١٤رجب ،طھران
)) المن$$$$$$ار((،الم$$$$$$ؤتمر االس$$$$$$المي الع$$$$$$ام ف$$$$$$ي بی$$$$$$ت المق$$$$$$دس   ، محم$$$$$$د رش$$$$$$ید رض$$$$$$ا   -٢
  ٠م ١٩٣١وبر اكت، ١ج، المجلد الثاني والثالثون ،القاھرة ، )مجلة ( ،
الق$$$$$$$$اھرة ، )مجل$$$$$$$$ة(،)) المن$$$$$$$$ار((، الرابط$$$$$$$$ة االس$$$$$$$$المیة الدولی$$$$$$$$ة ، ــــــــــــــــــــــ$$$$$$$$ـ -٣
   ٠ ١٩٣٢ینایر ، ٣ج، المجلد الثاني والثالثون ، 
مجل$$$$$$ة  (،)) المن$$$$$$ار ((،الم$$$$$$ؤتمر االس$$$$$$المي الع$$$$$$ام ولجنت$$$$$$ھ التنفیذی$$$$$$ة       ،ـــــــــــــــــــ$$$$$$ـ -٤
   ٠م  ١٩٣٢یولیھ ، ٧ج،الثون المجلد الثاني والث،القاھرة ، )
) مجل$$$$$$$ة (،)) اف$$$$$$$اق عربی$$$$$$$ة((،رض$$$$$$$ا خ$$$$$$$ان والع$$$$$$$رش المازن$$$$$$$داني ،كم$$$$$$$ال مظھ$$$$$$$ر  -٥
     ٠العدد الثالث ،١٩٨٢،تشرین الثاني ،بغداد ،
  

                         ٠الرسائل واالطاریح الجامعیة : عشر اثنا  
رس$$$$$$الة ،م١٩٢٥-١٩٠٩إی$$$$$$ران ف$$$$$$ي عھ$$$$$$د احم$$$$$$د ش$$$$$$اه  ،أحم$$$$$$د ش$$$$$$اكر عب$$$$$$د الع$$$$$$الق   -١

  ٠)٢٠٠٨،كلیة االداب  :جامعة الكوفة (،ماجستیر 
محم$$$$$$د مص$$$$$$دق حیات$$$$$$ھ ودوره السیاس$$$$$$ي ف$$$$$$ي ای$$$$$$ران   ،ث$$$$$$امر مك$$$$$$ي عل$$$$$$ي الش$$$$$$مري   -٢
  ٠)٢٠٠٨،كلیة االداب : جامعة بغداد ( ،رسالة ماجستیر ،
رس$$$$$الة ماجس$$$$$تیر  ،حرك$$$$$ات المعارض$$$$$ة ف$$$$$ي ای$$$$$ران    ، حس$$$$$ین عب$$$$$د زای$$$$$ر الج$$$$$وراني    -٣
  ٠)٢٠٠٩،كلیة التربیة االساسیة : ة الجامعة المستنصری( ،
 -١٨٩٦سیاس$$$$$$$$ة بریطانی$$$$$$$$$ا تج$$$$$$$$اه ای$$$$$$$$$ران   ،خض$$$$$$$$یر مظل$$$$$$$$وم فرح$$$$$$$$$ان الب$$$$$$$$دیري     -٤

   ٠)م١٩٩١،كلیة االداب : جامعة بغداد (،اطروحة دكتوراه ،م١٩١٩
المؤسس$$$$$$$ة العس$$$$$$$كریة ف$$$$$$$ي عھ$$$$$$$د رض$$$$$$$ا ش$$$$$$$اه بھل$$$$$$$وي      ،رواف$$$$$$$د جب$$$$$$$ار ش$$$$$$$رھان    -٥
  ٠)٢٠٠٥،كلیة التربیة  :جامعة البصرة (،رسالة ماجستیر ، )١٩٤١-١٩٢١(
-١٩٤٥االوض$$$$$$$$اع االقتص$$$$$$$$ادیة ف$$$$$$$$ي ای$$$$$$$$ران   ، زین$$$$$$$$ب فل$$$$$$$$یح محم$$$$$$$$د الموس$$$$$$$$وي    -٦

    ٠)٢٠٠٢،كلیة التربیة :  مستنصریةالجامعة ال( ،رسالة ماجستیر ، ١٩٥٣
رس$الة ماجس$$تیر  ، ١٩٧٩-١٩٥١الس$وفیتیة   –العالق$$ات االیرانی$ة  ،ش$امل عن$اد حس$ن الب$دیري      -٧
  ٠) ٢٠٠٦، داب كلیة اال: جامعة بغداد (،
-١٩٠٧ای$$$$$$$ران ف$$$$$$$ي عھ$$$$$$$د محم$$$$$$$د عل$$$$$$$ي ش$$$$$$$اه   ،ص$$$$$$$باح ك$$$$$$$ریم ری$$$$$$$اح الف$$$$$$$تالوي   -٨

  ٠)٢٠٠٣،كلیة االداب : جامعة الكوفة (رسالة ماجستیر ، ١٩٠٩
-١٩١٨العالق$$$$$$$$$ات البریطانی$$$$$$$$$ة االیرانی$$$$$$$$$ة  ،االل$$$$$$$$$ھ ب$$$$$$$$$در عل$$$$$$$$$ي االس$$$$$$$$$دي    عب$$$$$$$$$د -٩

  ٠)١٩٩٤،كلیة االداب : جامعة بغداد(،اطروحة دكتوراه ،١٩٣٣
دور المؤسس$$$$$$$ة الدینی$$$$$$$ة ف$$$$$$$ي الث$$$$$$$ورة الدس$$$$$$$توریة ،هللا لفت$$$$$$$ھ ح$$$$$$$الف الب$$$$$$$دیري عب$$$$$$$دا -١٠

كلی$$$$$$$$ة التربی$$$$$$$$ة  : جامع$$$$$$$$ة واس$$$$$$$$ط  (،رس$$$$$$$$الة ماجس$$$$$$$$تیر  ، ١٩١١ -١٩٠٥ف$$$$$$$$ي ای$$$$$$$$ران  
  ٠)م٢٠٠٥،
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 -١٩١٧الس$$$$$$$وفیتیة  –العالق$$$$$$$ات االیرانی$$$$$$$ة ،عب$$$$$$$د المن$$$$$$$اف ش$$$$$$$كر جاس$$$$$$$م الن$$$$$$$داوي  -١١

معھ$$$$$$$$د الدراس$$$$$$$$ات القومی$$$$$$$$ة  : الجامع$$$$$$$$ة المستنص$$$$$$$$ریة ( ، اطروح$$$$$$$$ة دكت$$$$$$$$وراه ،١٩٤١
  ٠)١٩٩٠،واالشتراكیة 

رس$$$$$$$الة ،١٩١١-١٨٣٩محم$$$$$$$د ك$$$$$$$اظم االخون$$$$$$$د   ، ع$$$$$$$دي محم$$$$$$$د ك$$$$$$$اظم الس$$$$$$$بتي     -١٢
  ٠)٢٠٠٧،كلیة االداب :جامعة الكوفة (،ماجستیر

یاس$$$$$$$ة  تط$$$$$$$ور الس (ای$$$$$$$ران ب$$$$$$$ین الح$$$$$$$ربیین الع$$$$$$$المتیین    ،فوزی$$$$$$$ة ص$$$$$$$ابر محم$$$$$$$د    -١٣
كلی$$$$$$$$$$$$ة االداب : جامع$$$$$$$$$$$$ة بغ$$$$$$$$$$$$داد  (،رس$$$$$$$$$$$$الة ماجس$$$$$$$$$$$$تیر ،)١٩٣٩-١٩١٨الداخلی$$$$$$$$$$$$ة 

،٠)١٩٨٦  
دور المثقفین والمجددین في الث$ورة الدس$توریة االیرانی$ة    ،قحطان جابر اسعد ارحیم التكریتي  -١٤

    ٠)٢٠٠٥،كلیة التربیة : جامعة تكریت ( ،١٩١١-١٩٠٥
ني واث$$$$$$$ره ف$$$$$$$ي الفك$$$$$$$ر   جم$$$$$$$ال ال$$$$$$$دین االفغ$$$$$$$ا  ،مع$$$$$$$د ص$$$$$$$ابر رج$$$$$$$ب التكریت$$$$$$$ي     -١٥

     ٠)١٩٩٩،كلیة االداب : جامعة بغداد ( ،رسالة ماجستیر ،السیاسي العراقي 
-١٩٢٥االوض$$$$$$$$$اع االقتص$$$$$$$$ادیة ف$$$$$$$$$ي ای$$$$$$$$$ران  ،نع$$$$$$$$یم جاس$$$$$$$$$م محم$$$$$$$$د ال$$$$$$$$$دلیمي    -١٦

    ٠)٢٠٠٢،كلیة التربیة ابن رشد : جامعة بغداد (،رسالة ماجستیر ،١٩٤١
ت السیاس$$$$$$یة الداخلی$$$$$$ة ف$$$$$$ي ای$$$$$$ران التط$$$$$$ورا،الش$$$$$$مري  وف$$$$$$اء عب$$$$$$د المھ$$$$$$دي راش$$$$$$د -١٧

، كلی$$$$$$$$$$$ة التربی$$$$$$$$$$$ة : الجامع$$$$$$$$$$$ة المستنص$$$$$$$$$$$ریة ( ،رس$$$$$$$$$$$الة ماجس$$$$$$$$$$$تیر، ١٩٧٩-١٩٦٤
٠) ٢٠٠٦  

  

  ٠الصحف الفارسیة :عشر ثالثة 
  ٠ ٩١شماره ،ھـ ١٣٢٨،جمادي الثاني ١٠،تھران ،)روزنامھ(،)) شرق ((  -١

  ٠ ٩٥شماره ،ھـ ١٣٢٨،جمادي الثاني ١٦، ــــــــــــــــــــــــــــــ    -٢
  ٠ ٩٦شماره ،.ھـ ١٣٢٨،جمادي الثاني ١٨، ))شرق((  -٣
  ٠ ٨٠شماره ،ھـ  ١٣٢٨،ربیع الثاني ١٦،ــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٤

  ٠ ٦شماره ، ھـ ١٣٣٢ذي الحجة  ٩،تھران ، ) روزنامھ(، ))رعد ((  -٥
  
  ٠ ١١٤شماره ،ـ ھـ١٣٣٣،جمادي الثاني  ٥،ــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٦

  ٠ ١٧٣شماره  ،ھـ ١٣٣٣شوال  ٢٧،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٧

  ٠ ٢٤٦شماره ،ھـ ١٣٣٤ذي القعدة  ٥،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٨

  ٠ ٢٠شماره،ھـ ١٣٢٨،ذي القعدة ١٠،كلكتا ،) روزنامھ(،)) حبل متین(( -٩

  ٠ ١شماره ، ھـ١٣٢٨،ل شوا ٥،تھران ،) روزنامھ(،)) برق((  -١٠

   ٠٩٥شماره  ،١٩٢١مارس ٢٥،سال جھدھم ،تھران،)روزنامھ(،))جھره نما((-١١

     ٠١٦٦شماره  ،ھـ ١٣٢٦محرم  ٢ا، تھران ،) روزنامھ ( ،)) اقدام((  -١٢
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  ٠المــجالت الفارسیة : عشر اربعة  

 ١١٢٢ش$$$$$$$$$ماره ،ش١٣٤٣اس$$$$$$$$$فند  ١٤،تھ$$$$$$$$$ران ،) مجل$$$$$$$$$ة(،)) مص$$$$$$$$$ور تھ$$$$$$$$$ران((  -١

٠  

-١١ش$$$$$$ماره ،س$$$$$$ال ھف$$$$$$تم ،ش١٣٦٠بھم$$$$$$ن واس$$$$$$فند   ،تھ$$$$$$ران، ) مجل$$$$$$ة(، )) این$$$$$$ده(( -٢

٠ ١٢  
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concerning the internal status. Finally, the last topic dealt with the foreign 

relations of Iran during the reign of this government and the internal 

changes that led to the fall of the government in the 26 th of May 

 1921.  

In the third and last chapter the researcher revealed all aspects related to the 

life of the studied character after the authority and through three topics. The 

first topic dealt with the life of Dhia adin in exile in 1921-1934 and his 

special activities as his participation in Al-Quds first conference in 1931 

while the second is dedicated for parliamentary activity of of Diaul Din in 

Iran during the period 1944-1946, and the last topic tackled the political life 

of Diaul Din after he was released from prison in November 1946 and until 

his death in 1969.  

The year 1905 is regarded the starting point of the political activity of Dhia 

adin through his journalistic work where he concentrated on the 

development of Iran which cannot be done without the help of the western 

countries as Britain. In spite of the short Reign of the Ministry headed by 

the Tabatabai, but it had a good impression in the lives of the Iranians.                   

 



 

            Abstract:                                              1 

Dhia adin Al-Tabatabai is one of the most important characters that lead a 

special role in the Iranian political. He witnessed three different periods of 

the Iranian contemporary history; the period of the Qajarid state and its fall 

in 1925A.D. and the Pahlavi state which witnessed two reigns, the reign of 

Ridha Shah 1925-1941 A.D. and his son who succeeded him Mohammed 

Ridha Pahlavi 1941-1979A.D. whose period was the most unique period of 

Iran on all levels. Starting from this point, the researcher attempted to study 

the intellectual and political role of Dhia adin since he was a journalist in 

1905A.D. to the time when he became a prime minister in 1925A.D. then 

when he was sent to exile last until the time of his death in 1969A.D.  

The thesis included an introduction, three chapters, conclusion and indexes. 

The first chapter discussed the biography and the political and topics the 

journalistic activities until the coup of 1921. The chapter in is divided into 

three topics, the first tackled the journalistic and political activity of Dhia 

adin until the year 1909 while the second dealt with his real activity in 

journalism in late 1909 as well as his mission in Caucasus in 1920. Finally, 

the third is dedicated to 1919 agreement between Iran and Britain and the 

attitude of Diaul Din towards them. 

The second chapter entitled "Rebilan Ministry of Dhia adin Al-Tabatabai" 

is divided into three topics, the first is dedicated for the changes that took 

place in Iran after the coup 1921, while the second is development for 

program of Dhia adin government, the most prominent safety 

developments that took place in Iran and the procedures followed  
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