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اجلنرال فضم اهلل زاهدي وأثره انعسكري وانسياسي يف 
 (7891 – 7981إيـــــــران ) 

 أ.م. شاىين سيام عبدالرزاق
 كمية التربية األساسية/ جامعة ديالى

 الممخص : 
زاىدی، بالحروف الالتينية : فضل اهلل زاىدي ، واضح اهلل  فضل اهلل زاىدي )فارسي : فضل

[fæzloɫˈɫɒːh zɒːheˈdiː .؛ ج ]كان إيرانًيا جنراًًل ورجل دولة حل 2:74سبتمبر  3 - 29:3 )
 محل رئيس الوزراء اإليراني محمد مصدق من خالل انقالب عسكري الذي لعب فيو دوًرا رئيسًيا.

 
Abstract 

Fazlullah Zahedi (Persian: Fazlullah Zahedi, romanized: Fazlullah 

Zahedi, pronounced [fæzloɫˈɫɒːh zɒːheˈdiː]; c. 1892 – 2 September 

1963) was an Iranian general and statesman who replaced Iranian 

Prime Minister Mohammad Mosaddegh through a military coup in 

which he played a role Major. 

 الحياة المبكرة
، فضل اهلل زاىدي ىو نجل أبو الحسن "بصير ديوان"  29:3ولد في ىمدان عام 

زاىدي ، صاحب األرض الثري في مدينة ىمدان . أثناء خدمتو في اإلمبراطورية 
لواء القوزاق اإليراني المدّرب ، كان أحد رؤسائو العسكريين رضا خان ،  -الروسية 

ل اإليراني . كان زاىدي من بين الضباط الذين تم إرساليم إلى الذي أصبح ًلحًقا العاى
، كقائد سرية ،  34خان . في سن  كوتشاكجيالن لوضع حد لحركة جانغال لـ ميرزا 

قاد زاىدي القوات إلى معركة ضد رجال القبائل المتمردين في المحافظات الشمالية. بعد 
 ذلك بعامين ، رقيو رضا شاه إلى رتبة عميد . الزاىدي ىو أحد أقارب محمد مصدق .
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 .2:31كما أنو متورط في اإلطاحة بحكومة السيد ضياء الدين طباطبائي في عام 
 وكان العقيد زاىدي ىو الذي اعتقل الشيخ خزعل خان وأحضره إلى طيران .

( حاكًما عسكرًيا لمحافظة خوزستان ، 2:37في عيد رضا شاه ، ُعين الجنرال زاىدي )
رئيس الشرطة الوطنية ، أحد  2:43وىو أول منصب حكومي ميم لو ، وفي 

( 2:52العالمية الثانية تم تعيينو )المناصب الداخمية العميا في البالد. خالل الحرب 
 قائدًا لقسم أصفيان .

 
 اعتقال واحتجاز:

، اعتقد البريطانيون أن زاىدي كان  2:52بعد التنازل القسري لرضا شاه في عام 
يخطط ًلنتفاضة عامة بالتعاون مع القوات األلمانية ، و كواحد من أسوأ مكتنز الحبوب 

ى نطاق واسع. تم القبض عميو في مكتبو من قبل ، كان مسؤوًًل عن السخط الشعبي عم
النيج الشرقية .  :2:5فيتزروي ماكمين ، الذي ذكر تفاصيل المغامرة في مذكراتو عام 

عند البحث عن غرفة نوم زاىيدي ، عثر ماكمين عمى "مجموعة من األسمحة اآللية من 
األفيون ، وسجل  صنع ألماني ، وكمية كبيرة من المالبس الداخمية الحريرية ، وبعض

مصور لبغايا أصفيان" ، ومراسالت من وكيل ألماني محمي. تم نقل زاىدي إلى خارج 
 البالد وتم اعتقالو في فمسطين .

 العودة من االعتقال
، في عيد محمد رضا شاه )رضا شاه ابن  2:56عاد من اًلعتقال في فمسطين عام 

سكرية في جنوب إيران. أصبح مرة وخميفة( ، أصبح الجنرال زاىدي مفتًشا لمقوات الع
، عندما عينو محمد رضا  :2:5أخرى رئيًسا لمشرطة الوطنية )شيرباني ( في عام 

شاه قائًدا لقوات شرطة شيرباني ، من أجل مواجية التيديد المتزايد لسيباىبود الحاج 
 عمي رزمار .
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 3411بعد عام 
ين زاىدي وزيرًا لمداخمية . ع2:61بعد تقاعده من الجيش ، عين سيناتوًرا في عام 

<إدارة حسين عالء ، وىو منصب كان سيحتفظ بو عندما 254( في أقل من 2:62)
أصبح الدكتور محمد مصدق رئيًسا لموزراء . دعم زاىدي بنشاط تأميم الحكومة الجديدة 

إيرانية ، اآلن بي بي. -لصناعة النفط ، التي كانت ممموكة سابًقا لشركة النفط األنجمو
ذلك ، فقد كان عمى خالف مع مصدق بسبب تسامحو المتزايد مع الحزب ومع 

الشيوعي المحظور توده ، والذي أظير بجرأة لصالح التأميم. كمتا الحركتين أثارت 
استعداء القوى الغربية ، خاصة المممكة المتحدة والوًليات المتحدة. أقال رئيس الوزراء 

ن المؤيدين لمتأميم في منتصف عام مصدق زاىدي بعد حممة دامية ضد المتظاىري
 .3111شخًصا وُجرح  31، والتي ُقتل فييا  2:62

انفصل زاىدي أخيًرا عن مصدق ، واتيمو األخير بتعزيز الخطط ًلنقالب. وفي الوقت 
نفسو ، أدت العقوبات التي فرضتيا القوى الغربية إلى تقميص صادرات النفط اإليرانية 

مة اقتصادية . اًلضطراب بين عدة مجموعات عرقية في بشكل كبير ، مما أدى إلى أز 
جنوب إيران واًلضطرابات العمالية بين عمال حقول النفط وضعت مزيًدا من الضغوط 

 عمى الحكومة . 
 2:64انقالب 

بناء عمى طمب من الحكومتين البريطانية واألمريكية ، نفذ الجيش اإليراني انقالًبا قضى 
الدستورية واستبدلو. عن طريق الحكم المباشر لمشاه.  عمى حكم مصدق وعيد الممكية

، دوًرا  MI6المشكمة حديثًا ، جنًبا إلى جنب مع وكالة المخابرات البريطانية  CIAلعبت 
. زاىدي وأتباعو ، بتمويل من  Ajaxنشًطا في التطورات ، واصفًة مشاركتيم في عممية 

المخابرات األجنبية ، نشروا مقاًلت صحفية في منشورات إيرانية ودفعوا عمالء 
محرضين لبدء أعمال شغب. كانت ىناك أعمال شغب من ىذا القبيل في طيران ومدن 

 أخرى. خوفا من اعتقالو ، اختبأ زاىدي.
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، فر الشاه أوًًل إلى بغداد ثم أغسطس ، بعد فشل المحاولة األولى لالنقالب  26في 
إلى روما ، إيطاليا بعد التوقيع عمى مرسومين ، أحدىما يقيل مصدق واآلخر يعين 

من  57الزاىدي خمفا لو كرئيس لموزراء. كان كال المرسومين متوافقين مع البند 
 الدستور اإليراني ، الذي ينص عمى أن الشاه لديو سمطة تعيين جميع الوزراء.

المممكة المتحدة و الوًليات المتحدة ، وبتشجيع من عمالء المخابرات بدعم من 
Kermit Roosevelt Jr  وDonald Wilber  2، قام زاىدي بانقالب ثاٍن في: 

. واعتقمت الوحدات العسكرية مصدق من منزلو لياًل. عاد الشاه من 2:64أغسطس 
 .2:64أغسطس  33المنفى في 

 السنوات االخيرة
. وكان منصبو األخير 2:66نرال زاىدي كرئيس وزراء إيران في عام انتيى دور الج

 .2:74سفير إلى األمم المتحدة ، في جنيف ، حيث توفي عام 
 عائمتو : 

كان زاىدي من نسل صوفي متصوفون الشيخ زاىد جيالني و الشيخ صافي الدين 
وم ، تتبع نسبو أردابيمي ، اًلسم من الساللة الصفوية ، ومن خالل والدتو ، جواىر خان

 إلى ساللة الحاكم كريم خان زند .
تزوج زاىدي من خديجة بيرنيا ، ابنة حسين بيرنيا )مؤمن الممك( ، وحفيدة مظفر الدين 

 (. أنجبا ابًنا ، أردشير ، وابنة حوما.2:18–2964شاه قاجار )
محمد  أصبح سياسًيا و دبموماسًيا وتزوج األميرة شيناز بيموي ، ابنة Ardeshirابنو 

 رضا بيموي من زواجو األول من األميرة فوزية المصرية ، ابنة الممك فؤاد األول .
 كانت ابنتو حوما زاىدي عضًوا في البرلمان ، عن دائرة منطقة ىمدان.

، "تزوج الجنرال زاىدي  2:64بحسب تقرير النيويورك تايمز بعد يوم من انقالب عام 
إذا كانت زوجتو الثانية عمى قيد الحياة. زوجتو مرتين ، لكن من غير المعروف ىنا ما 

لديو ولدان ، أحدىما يعيش في سيدني ، أستراليا ، بينما قتل اًلبن الثاني ، ضابط 
 سالح الجو ، في حادث تحطم ".
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، تم تشكيل حكومة بقيادة الجنرال فضل اهلل زاىدي والتي  2:64بعد اًلنقالب في عام 

خر شاه إليران )فارسي لممك إيراني( ، ليحكم بصرامة سمحت لـ لمحمد رضا بيموي ، آ
أكثر باعتباره ممًكا . لقد اعتمد بشكل كبير عمى دعم الوًليات المتحدة لمبقاء في 
السمطة. وفًقا لوثائق وسجالت وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنيا السرية ، فإن 

م من قبل وكالة المخابرات بعض أكثر رجال العصابات المرعبة في طيران تم توظيفي
أغسطس. تم إحضار رجال آخرين  :2المركزية لتنظيم أعمال شغب مؤيدة لمشاه في 

تدفع ليم وكالة المخابرات المركزية إلى طيران في حافالت وشاحنات ، وسيطروا عمى 
شخص بسبب الصراع. اعتقل مصدق  411و  311شوارع المدينة. ُقتل ما بين 

، حكم  2:64ديسمبر  32ة من قبل محكمة الشاه العسكرية. في وحوكم وأدين بالخيان
عميو بالسجن ثالث سنوات ، ثم وضع قيد اإلقامة الجبرية لما تبقى من حياتو. تم سجن 
أنصار مصدق اآلخرين ، وحكم عمى العديد منيم باإلعدام. بعد اًلنقالب ، واصل 

الثورة اإليرانية في عام  عاًما حتى تمت اإلطاحة بو في 37الشاه حكمو كممك لمدة 
2:8:. 

الجنرال فضل اهلل زاىدي )الموالي الذي ساعد رضا شاه في إعادة توحيد إيران قبل 
عقود(. صاغيا مدبرو اًلنقالب ووقعو الشاه. بعد توقيع المراسيم وتسميميا لمجنرال 
زاىدي ، غادر ىو والممكة ثريا لقضاء عطمة لمدة أسبوع في شمال إيران. في يوم 

أغسطس ، سمم العقيد نعمت اهلل ناصري ، قائد الحرس اإلمبراطوري إلى  26السبت 
مصدق فرماًنا من الشاه يقيمو. مصدق ، الذي حذر من المؤامرة ، ربما من قبل 
الشيوعي حزب توده ، رفض الفرمان واعتقل الناصري. جادل مصدق في محاكمتو بعد 

يرانية ، لم يكن لمشاه الحق الدستوري في اًلنقالب بأنو في ظل الممكية الدستورية اإل
إصدار أمر بإقالة رئيس الوزراء المنتخب دون موافقة البرلمان. مع ذلك ، سمح 
الدستور في ذلك الوقت بمثل ىذا اإلجراء ، والذي اعتبره مصدق غير عادل. تم 

ًليات اإلعالن عن ىذا اإلجراء داخل إيران من قبل وكالة المخابرات المركزية وفي الو 
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المتحدة من قبل نيويورك تايمز . نزل أنصار مصدق )الماليين من أنصار الجبية 
الوطنية وكذلك أعضاء حزب توده( إلى الشوارع في احتجاجات عنيفة. بعد محاولة 
اًلنقالب الفاشمة ، فر الشاه برفقة زوجتو الثانية ثريا اسفندياري بختياري وأبو الفتح 

ولو دون سابق إنذار ، طمب الشاه اإلذن لنفسو ورفيقتو أتاباي إلى بغداد. عند وص
بالبقاء في بغداد لبضعة أيام قبل المتابعة إلى أوروبا. بعد مشاورات حكومية رفيعة 
المستوى ، تم اصطحابيم إلى البيت األبيض ، دار ضيافة الحكومة العراقية ، قبل أن 

 . يتوجيوا إلى إيطاليا في طائرة تقميا محمد أمير خاتمي
 

بعد فشل المحاولة اًلنقالبية األولى ، أعمن المواء زاىدي أن أنو كان رئيس وزراء إيران 
الشرعي ، تنقل بين عدة منازل آمنة في محاولة لتجنب اًلعتقال. أمر مصدق القوات 
األمنية بالقبض عمى مدبري اًلنقالب ، وُسجن العشرات. أخطأ مصدق ، معتقًدا أنو 

ًرا بالكامل عمى الحكومة. عمى افتراض فشل اًلنقالب ، طمب نجح ، وأنو كان مسيط
من أنصاره العودة إلى منازليم ومواصمة حياتيم كالمعتاد. كما عاد أعضاء حزب توده 
إلى منازليم ، ولم يعودوا يقومون بواجبات اإلنفاذ. أمرت وكالة المخابرات المركزية 

جونيور كان بطيًئا في تمقي الرسالة  بمغادرة إيران ، عمى الرغم من أن كيرميت روزفمت
واستمر بشغف في إثارة اًلضطرابات ضد مصدق.  -كما ُيزعم  MI6بسبب تدخل  -

نظرت إدارة أيزنياور في تغيير سياستيا لدعم مصدق ، حيث قال وكيل وزارة الخارجية 
أغسطس: "ميما كانت أخطائو ، لم يكن مصدق يحب  28والتر بيدل سميث في 

 تمكنو المساعدة في الوقت المناسب من الحفاظ عمى الشيوعية "الروس وقد 
 نعمة اهلل ناصري

التقى المواء زاىدي ، الذي كان ًل يزال ىاربًا ، مع آية اهلل الموالي لمشاه وأنصار آخرين 
لمشاه سرًا. ىناك )باستخدام أموال وكالة المخابرات المركزية المعروفة باسم "دوًلرات 

"( ، وضعوا بسرعة خطة جديدة. بالفعل ، كان الكثير من الطبقة العميا في بيبياني
البالد في حالة صدمة من ىروب الشاه من إيران ، والمخاوف من الشيوعية ، واعتقال 
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مصدق لممعارضين. لقد استفادوا من ىذا الشعور في خططيم. كما استخدم آية اهلل 
 ضد مصدق.بيبياني نفوذه لحشد المتظاىرين الدينيين 

أغسطس ، بدأ متسممون مستأجرون متنكرين عمى أنيم أعضاء في حزب توده  :2في 
بتنظيم "ثورة شيوعية". لقد جاؤوا وشجعوا أعضاء توده الحقيقيين عمى اًلنضمام. 
وسرعان ما نزل أعضاء توده إلى الشوارع مياجمين عمميا أي رمز لمرأسمالية ، ونيبوا 

تاجر. تم تخريب جزء كبير من المنطقة التجارية في الشركات الخاصة ودمروا الم
جنوب طيران ، بما في ذلك البازارات. مع اشمئزاز جماىيري مفاجئ من ىذا الفعل ، 
التالي دخل جزء من خطة زاىدي حيز التنفيذ. من البازارات المخربة ، قامت مجموعة 

يم من أنصار شاه ، ثانية من المتسممين المأجورين ، الذين تظاىروا ىذه المرة بأن
بتنظيم حشود غاضبة من اإليرانيين العاديين الذين كانوا مرعوبين من "الثورة الشيوعية" 

 وأصابيم العنف.
 Icyأكبر اثنين من رجال العصابات في الحي الييودي في جنوب طيران ، "

Ramadan و "Shaban Jafari AKA "Brainless Shaban  لتعبئة احتجاج ، "
 ضد مصدق.

 
حمول منتصف النيار ، حشود كبيرة من نزل مواطنون عاديون مسمحون بأسمحة ب

مرتجمة إلى الشوارع في مظاىرات حاشدة وضربوا أعضاء حزب توده. تحت سمطة 
الزاىدي ، خرج الجيش من ثكناتو وطرد حزب توده الشيوعي ، ثم اقتحم جميع المباني 

طمقت دبابة قذيفة واحدة عمى الحكومية بدعم من المتظاىرين. فر مصدق بعد أن أ
منزلو ، لكنو سمم نفسو فيما بعد إلى عيدة الجيش. لمنع المزيد من إراقة الدماء ، رفض 
محاولة أخيرة لتنظيم أنصاره. بحمول نياية اليوم ، كان زاىدي والجيش يسيطرون عمى 

قالب ، الحكومة. عمى الرغم من دور وكالة المخابرات المركزية في تييئة الظروف لالن
إًل أن ىناك القميل من األدلة التي تشير إلى أن كيرميت روزفمت جونيور أو غيره من 
مسؤولي وكالة المخابرات المركزية كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن أفعال المتظاىرين 
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 :2و  26أغسطس. حتى أنو تم اقتراح أن أنشطة روزفمت بين  :2أو الجيش في 
األول إلى تنظيم "شبكات البقاء في الخمف كجزء من أغسطس كانت تيدف في المقام 

اإلخالء المخطط لوكالة المخابرات المركزية لمبالد" ، عمى الرغم من أنيا سمحت لو 
، أظير المؤرخ راي تاكيو  3125ًلحًقا "بإعالن المسؤولية عن نتيجة اليوم". في عام 

حدة لم تنجح ، حيث كتبت بشكل قاطع أن محاولة اًلنقالب التي قادتيا الوًليات المت
وكالة المخابرات المركزية إلى أيزنياور أن "الخطوة فشمت ]...[ عمينا اآلن ]...[ أن 
نحارب مصدق إذا كنا سننقذ ]نفوذنا في إيران[ ؛ " وقعت المظاىرات التي أدت إلى 
استقالة مصدق بعد أسابيع قميمة من تمك التي نظميا روزفمت ، وكانت تتألف من 

 .MI6ن عاديين ، وليس البمطجية الذين جندتيم وكالة المخابرات المركزية و مواطني
بقي الشاه في المكان. فندق في إيطاليا حتى عمم بما حدث ، و "أعمن باختناق": "كنت 
أعرف أنيم أحبوني". ألين داًلس ، مدير وكالة المخابرات المركزية ، عاد مع الشاه من 

ل مصدق رسميًا ، واعتقل مصدق وحوكم وُحكم عميو روما إلى طيران ، حل زاىدي مح
باإلعدام أصاًل ، ولكن بأوامر شخصية من الشاه ُخففت عقوبتو إلى الحبس اًلنفرادي 

 لمدة ثالث سنوات في سجن عسكري ، تمييا اإلقامة الجبرية حتى وفاتو .
 دور الواليات المتحدة

 2:65الوًليات المتحدة في عام كشرط ًلستعادة شركة النفط األنجمو إيرانية ، طمبت 
، و  Royal Dutch Shell؛ خمس شركات بترول أمريكية ،  AIOCإزالة احتكار 

Compagnie Française des Pétroles  كانا يرسمان إيران ' النفط بعد ،
عممية أجاكس. أعمن الشاه أن ىذا "انتصار" لإليرانيين ، حيث أدى  -اًلنقالب الناجح 
ألموال من ىذه اًلتفاقية إلى حل اًلنييار اًلقتصادي خالل السنوات التدفق اليائل ل

جزء من ذلك ،  Asالثالث الماضية ، والسماح لو بتنفيذ مشاريع التحديث المخطط ليا 
نظمت وكالة المخابرات المركزية مقاتمين مناىضين لمشيوعية لمحاربة حزب توده إذا 
استولوا عمى السمطة في فوضى عممية أجاكس. وأظيرت وثائق تم إصدارىا من أرشيف 
األمن القومي أن وكيل وزارة الخارجية والتر بيدل سميث أفاد بأن وكالة المخابرات 
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ت مع قاشقاي زعماء قبميين في جنوب إيران ، عمى إقامة سرية سرية. المركزية قد اتفق
كان القائد  مالذ آمن يمكن لممقاتمين والجواسيس الذين تموليم الوًليات المتحدة العمل.

 Kermitضابًطا كبيًرا في وكالة المخابرات المركزية  Ajaxالرسمي لعممية 
Roosevelt Jr ويمبر كان القائد العممياتي والمخطط . ، بينما الوكيل الوظيفي دونالد

والمنفذ لشيادة مصدق. اعتمد اًلنقالب عمى إقالة الشاه العاجز لرئيس الوزراء ذي 
الشعبية القوية واستبدالو بالجنرال فضل اهلل زاىدي ، بمساعدة العقيد عباس فرزانيجان 

المعادية رجل متفق عميو من قبل البريطانيون واألمريكيون بعد تحديد سياستو  -
 لمسوفيات.

أرسمت وكالة المخابرات المركزية المواء نورمان شوارزكوف األب إلقناع الشاه المنفي 
 SAVAKبالعودة لحكم إيران. قام شوارزكوف بتدريب قوات األمن التي سُتعرف باسم 

 لتأمين قبضة الشاه عمى السمطة.
أيزنياور في عمل سري دعا  تم تنفيذ اًلنقالب من قبل اإلدارة األمريكية لـ دوايت دي

إليو وزير الخارجية جون فوستر داًلس ، ونفذ تحت إشراف شقيقو ألن داًلس ، مدير 
في  MI6و  CIAالمخابرات المركزية . تم تنظيم اًلنقالب من قبل الوًليات المتحدة 

المممكة المتحدة ، وىما وكالتا تجسس ساعدتا الممكيين والعناصر الممكية في الجيش 
يراني . تم توجيو الكثير من األموال من خالل الموالي لمشاه ، الذي جذب العديد من اإل

الجماىير الدينية إلى المؤامرة. كان آية اهلل كاشاني قد قمب مصدق بالكامل ودعم الشاه 
 ، بحمول ىذه المرحمة.

يف وفًقا لوثيقة تم تنقيحيا بشدة من وكالة المخابرات المركزية تم إصدارىا إلى أرش
األمن القومي رًدا عمى حرية طمب المعمومات ، "ًل تشير المستندات المتاحة إلى الجية 
التي سمحت لوكالة المخابرات المركزية بالبدء في التخطيط لمعممية ، ولكن من شبو 
المؤكد أن الرئيس أيزنياور ىو نفسو. كاتب سيرة أيزنياور ستيفن أمبروز كتب أن 

 الرئيس ". يعكس غياب الوثائق اسموب
 ثم تقتبس وثيقة وكالة المخابرات المركزية من سيرة أمبروز أليزنياور:
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الحصول عمى موافقة الرئيس. لم يشارك  Ajaxقبل الشروع في العممية ، كان عمى 
أيزنياور في أي من اًلجتماعات التي أقيمت أياكس. تمقى فقط تقارير شفوية عن 

و أو مجمس األمن القومي. وضع نمًطا كان الخطة ؛ ولم يناقش ذلك مع مجمس وزرائ
سيتبعو طوال فترة رئاستو ، وحافظ عمى مسافة منو ولم يترك وراءه أي وثائق يمكن أن 
تورط الرئيس في أي انقالب متوقع. ولكن في خصوصية المكتب البيضاوي ، أثناء 

عمى  تناول الكوكتيالت ، كان فوستر داًلس عمى عمم بو ، وحافظ عمى سيطرة صارمة
 أنشطة وكالة المخابرات المركزية.

 تأكيد لتنفيذ عممية أجاكس
ضـــابط وكالـــة المخـــابرات المركزيـــة نفـــذ كيرميـــت روزفمـــت اًلبـــن ، حفيـــد الـــرئيس الســـابق 
ثيودور روزفمت ، العممية التي خطط ليـا عميـل وكالـة المخـابرات المركزيـة دونالـد ويمبـر 

برات المركزيـة ، كتبيـا ويمبـر ، إلـى العمميـة . أشارت نسخة واحدة من تاريخ وكالة المخا
. أثنـاء اًلنقـالب ، قـام روزفمـت وويمبـر ، ممثمـو إدارة أيزنيـاور ، برشـوة TPAJAXباسم 

مسؤولين حكوميين إيرانيين وصحفيين ورجال أعمـال. كمـا قـاموا برشـوة بمطجيـة الشـوارع 
دق ، إلــى الســجن لــدعم الشــاه ومعارضــة مصــدق. ُنقــل الــزعيم اإليرانــي المخمــوع ، مصــ

وعــــين الجنــــرال اإليرانــــي فضــــل اهلل زاىــــدي نفســــو رئيًســــا لمــــوزراء فــــي الحكومــــة الجديــــدة 
 الموالية لمغرب.

ىنــاك تكتيــك آخــر اعتــرف روزفمــت باســتخدامو وىــو رشــوة المتظــاىرين لمياجمــة رمــوز 
الشـاه ، بينمـا كـانوا يـرددون شـعارات مؤيـدة لمصــدق. كممـك ، كـان ينظـر إلـى الشـاه إلــى 

د كبيــر كرمــز إليــران فــي ذلــك الوقــت مــن قبــل العديــد مــن اإليــرانيين والممكيــين. أعمــن حــ
روزفمــت أنــو كممــا أظيــر ىــؤًلء العمــالء كــرىيم لمشــاه وىــاجموا رمــوزه ، كممــا تســبب ذلــك 

 في كراىية المواطن اإليراني العادي وعدم الثقة في مصدق.
Shaban Jafari  المعروف باسم ،Shaban the Brainless  .)شعبان(

Bimokh كان رجاًل قوًيا مؤيًدا لمشاه. قاد رجالو وغيرىم من بمطجية الشوارع الذين ، )
 رشاوا وكان شخصية بارزة خالل اًلنقالب.
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عززت وكاًلت التجسس البريطانية واألمريكية النظام الممكي في إيران من خالل دعم 
. ضمنت :2:8اه في عام عاًما. تمت اإلطاحة بالش 37الشاه الموالي لمغرب لمدة 

السيطرة الغربية عمى موارد إيران  2:64اإلطاحة بالحكومة اإليرانية المنتخبة في عام 
البترولية ومنع اًلتحاد السوفييتي من التنافس عمى النفط اإليراني. تعاون بعض رجال 
الدين اإليرانيين مع وكاًلت التجسس الغربية ألنيم كانوا غير راضين عن حكومة 

 ق العممانية.مصد
 فضل اهلل زاىدي

بينما الخطوط العريضة لمعممية معروفة ، "... كانت سجالت وكالة المخابرات المركزية 
عمى نطاق واسع من قبل المؤرخين ليكون لديو القدرة عمى إضافة العمق والوضوح إلى 

صحيفة عممية استخباراتية مشيورة ولكنيا قميمة التوثيق "، كتب المراسل تيم وينر في 
 .8::2مايو  :3نيويورك تايمز في 

" وكالة اًلستخبارات المركزية ، التي تعيدت مراًرا وتكراًرا منذ أكثر من خمس سنوات 
، قالت اليوم إنيا  2:64لنشر ممفات ميمتيا السرية لإلطاحة بالحكومة اإليرانية عام 

 دمرت أو فقدت جميع الوثائق تقريًبا منذ عقود ".
و  3::2في وكالة المخابرات المركزية قال الموظفون في عامي  مؤرخ كان عضًوا

في مقابمة اليوم أن السجالت طمسيا "ثقافة التدمير" في الوكالة. قال المؤرخ  4::2
نيك كولثر إنو يعتقد أن سجالت العمميات السرية الرئيسية األخرى لمحرب الباردة قد تم 

سرية في إندونيسيا في الخمسينيات  حرقيا ، بما في ذلك تمك التي كانت في ميمات
من القرن الماضي وانقالب ناجح برعاية وكالة المخابرات المركزية في غيانا. في أوائل 

القميل جًدا. غيانا  -ًل يوجد شيء". "إندونيسيا  -الستينيات. قال السيد كولثر: "إيران 
 احترقت". -
 

في  2:64، أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية الذين خططوا ًلنقالب  دونالد ويمبر
إيران ، كتب تقريًرا بعنوان ، تاريخ الخدمة السرية اإلطاحة برئيس الوزراء اإليراني 
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. قال ويمبر إن أحد أىداف اًلنقالب كان 2:64أغسطس  - 2:63مصدق: نوفمبر 
 تقوية الشاه.

ي صحيفة نيويورك تايمز عمى النسخة السرية ، حصل جيمس رايزن ف 3111في عام 
السابقة لوكالة المخابرات المركزية لالنقالب التي كتبيا ويمبر ولخص محتوياتيا ، والتي 

 تتضمن ما يمي.
في أوائل أغسطس ، زادت وكالة المخابرات المركزية من الضغط. ىدد عمالء إيرانيون 

"العقاب الوحشي إذا عارضوا مصدق" ، يتظاىرون بأنيم شيوعيون القادة المسممين بـ 
 سعيًا منيم إلثارة المشاعر المعادية لمشيوعية في المجتمع الديني.

 
باإلضافة إلى ذلك ، يقول التاريخ السري ، إن منزل مسمم بارز واحد عمى األقل 
تعرض لمقصف من قبل عمالء وكالة المخابرات المركزية الذين انتحموا صفة 

 ر ما إذا كان أحد قد أصيب في ىذا اليجوم.الشيوعيين. ولم يذك
كانت الوكالة تكثف حممتيا الدعائية. ُمنح مالك إحدى الصحف الكبرى قرًضا شخصًيا 

 دوًلر ، "اعتقاًدا منو أن ىذا سيجعل جيازه مناسًبا ألغراضنا". 56111يبمغ حوالي 
رفض  أغسطس مع الجنرال نورمان شوارزكوف ، 2ظل الشاه عنيدًا. في اجتماع 

التوقيع عمى المراسيم المكتوبة من وكالة المخابرات المركزية بإقالة السيد مصدق 
 وتعيين الجنرال زاىدي. قال إنو يشك في أن الجيش سوف يدعمو في المواجية.

 
أرشيف األمن القومي في جامعة جورج واشنطن يحتوي عمى الرواية الكاممة لويمبر ، 

 الوثائق والتحميالت ذات الصمة. -األخرىإلى جانب العديد من اًلنقالبات 
، أخبر الرئيس األمريكي  :311ُنشرت في عام  2:84في محادثة ىاتفية في يناير 

ريتشارد نيكسون مدير وكالة المخابرات المركزية ريتشارد ىيممز ، الذي كان ينتظر 
سون أراد تأكيد مجمس الشيوخ تصبح الوًليات المتحدة الجديدة السفير إليران ، أن نيك
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أن يكون ىيممز "سفيًرا إقميمًيا" لدول الخميج العربي النفطية ، وأشار إلى أن ىيممز كان 
 زميل مدرسة شاه رضا بيموي .

 اإلفراج عن سجالت الحكومة األمريكية واالعتراف الرسمي
، في الذكرى الستين لالنقالب ، أصدرت الحكومة األمريكية  3124في أغسطس 

م في تدبير اًلنقالب. تصف الوثائق أيًضا الدوافع وراء اًلنقالب وثائق تظير تورطي
واًلستراتيجيات المستخدمة في تنظيمو. سعت المممكة المتحدة إلى فرض رقابة عمى 
المعمومات المتعمقة بدورىا في اًلنقالب. ظل عدد كبير من الوثائق حول اًلنقالب 

سرية ، والتي كانت بمثابة أول سرية. ُنظر إلى إصدار الوثائق التي رفعت عنيا ال
اعتراف رسمي أمريكي بدورىا ، عمى أنيا بادرة حسن نية من جانب إدارة أوباما . وفًقا 
لقناة الجزيرة ، كشف نائب مدير أرشيف األمن القومي ، مالكولم براين ، أن وكالة 

 المخابرات المركزية قامت بتوثيق التواريخ السرية عن قصد لالستخدام الرسمي.
 

، أصدر مكتب المؤرخ بوزارة الخارجية األمريكية تقريره مراجعة  3128في يونيو 
الحساب التاريخي لمحدث. حجم السجالت التاريخية "يركز عمى تطور تفكير الوًليات 
المتحدة بشأن إيران وكذلك العممية السرية لمحكومة األمريكية التي أدت إلى اإلطاحة 

ى الرغم من تدمير بعض السجالت ذات الصمة ". عم2:64أغسطس  :2بمصدق في 
صفحة ،  2111منذ فترة طويمة ، إًل أن اإلصدار يحتوي عمى مجموعة من حوالي 

فقط عدد صغير منيا ًل يزال سرًيا. أحد اًلكتشافات ىو أن وكالة المخابرات المركزية 
مت "حاولت إلغاء اًلنقالب الفاشل ولكن تم إنقاذىا من قبل جاسوس متمرد". وص

صفحة ، تتكون من برقيات ورسائل  2118التقارير الصادرة عن الوًليات المتحدة إلى 
 .VOA Newsدبموماسية وفًقا لـ 

، أرشيف يصدر األمن القومي موجز بريطاني لمرسم الصادر عن  3129في مارس 
ي النشر والتعميق. من أن الوًليات المتحدة أبدت ندًما عمى اًلنقالب ، إًل أنيا فشمت ف

 إصدار اعتذار رسمًيا عن تورطيا.
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 الدعم المالي المالي المتحدة
دفعت وكالة المخابرات المركزية أبالغ لحممو. خارج العممية. التكمفة النيائية ، التكمفة 

مميون دوًلر. أعطت وكالة المخابرات  31دوًلر إلى  211111النيائية لتتراوح من 
عد اًلنقالب مع تمقي زاىدي نفسو لمميون ماليين دوًلر ب 6المركزية حكومة زاىدي 

 إضافي.
 دوافع الواليات المتحدة

المؤرخ المؤرخ حول الدافع الذي دفع الوًليات المتحدة لتغيير اتجاه إيران والقيام 
باًلنقالب. . حدد مؤكد الشرق األوسط إرفاند أبراىاميان اًلنقالب بطاقة "بطاقة من 

العالم الثالث". وذكر أن وزير الخارجية دين أتشيسون تصادم القومية مع اإلمبريالية في 
دين أتشيسون أن "التيديد الشيوعي كان ستاًرا من يطير" رًدا عمى ادعاء الرئيس بأن 

 حزب توده كان عمى تولي السمطة.
 

األزمة في األزمة ، "أصبح الخطر الشيوعي" جديًدا. ىذا ىو اليدف الذي اتخذتو في 
الشير. في بداية األزمة ، فإن الحكومة الباكستانية بدأت في  المرحمة األولى من ىذا

الحماية. ردت وزارة الخارجية )البريطانية( بأن حزب توده ليس تيديًدا حقيقًيا. لكن ، في 
، وزارة الخارجية وزارة الخارجية األميركية حزب توده كان عمى وشك  2:64أغسطس 

جد مثل ىذا الخطر الشيوعي. كان تولي زمام األمور ، رد أتشيسون اآلن ًل يو 
<( يقول ىذا التحالف إلى الحرب الباردة. ، أمريكا دول 11678أتشيسون صادق. )

أخرى ، دول أخرى ، دول أخرى ، دول أخرى. لم يكن مسموًحا بحقوق النشر. قال 
 أبراىاميان إن مصدق "أراد تأميًما من الناحية العممية أو النظرية أو النظرية".

 
 دون لمشاهالمؤي

الصور تم الحصول عمى نفس ىذا ، المالك ومنتجو النفط عمى دعم جديد ، حيث 
كانت ىناك مصالح أمريكية بدأت ، بدأت ، وشوىدت اإلجراءات السوفيتية في إيران. 
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حفزتيم قبل كل شيء عمى النفط ". تردد صدى اًلعتقاد بأن النفط كان الدافع المركزي 
الم الخيمة من قبل مؤلفين مثل روبرت بيرد و جرين سبان و وراء اًلنقالب وسائل اإلع

 تيد كوبل .
 

إنو بينما ، في ظاىر األمر ، ىناك  يقول عالم السياسة في الشرق مارك جاسوروفسكي
ميزة كبيرة لمحجة القائمة بأن صانعي السياسة األمريكية ساعدوا شركات النفط األمريكية 
في الحصول عمى حصة في إنتاج النفط اإليراني بعد اًلنقالب ، يبدو أن المعقول 

استيالء  القول صانعي السياسة األمريكيين والبنت دفوعين بشكل أساسي بالمخاوف من
الشيوعيين عمى إيران ، وأن تتخذ اإلجراءات الخاصة بيا بشكل أساسي في الحرب في 
الخمسينيات ، وكان ينبغي أن تنتظرىا إلى أن تنتظر أن تنتصر عمى الدولة التي 
تسعى لمييمنة عمى العالم.كان أيزنياور قد جعميا التيديد السوفييتي قضية رئيسية في 

متيًما ، ديمقراطيين بالتساىل مع الشيوعية و "خسارة الصين". ،  2:63انتخابات عام 
 عودةىا إلى السمطة ، سعت اإلدارة الجديدة سريًعا إلى وضع نظرىا موضع التنفيذ. "

 
إلى أن صان أصبح األمر يتزايد بشكل  :312خمصت دراسة أجاسوروفسكي عام 

 حيوان رقيق. " كبير في الجماىير من اًلنقالب. يبدو أن األمر يبدو وكأنو
 

يقول غاسوروفسكي أيًضا" لم شركات تكن النفط األمريكية الكبرى ميتمة بإيران في ىذا 
الوقت. كانت ىناك تخمة في سوق النفط العالمية ، فقد زادت الشركات األمريكية 

لتعويض خسارة إنتاج  2:62الكبرى إنتاجيا في المممكة العربية السعودية والكويت عام 
بالتالي ، فإن جيودىم في جيودىم في جيود اإلنتاج في البمدان النامية. إيران ؛ و 

عالوة عمى ذلك ، إذا بقيت المشاعر مرتفعة في إيران ، فسيكون اإلنتاج ىناك محفوًفا 
، توصمت إلى وقت  2:63. في أواخر عام 2:63و  2:62بالمخاطر. بإيران عام 

ل الحصول عمى شركات النفط ، توصمت إلى الماضي من أج 2:63متأخر من عام 
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األمريكية الكبرى ، عرض ترومان تقميص قضية كبيرة ضد اًلحتكار ، رفعيا ضدىم. 
مكتب إدارة أيزنياور ، راجع ، بشأن مشاركة الشركات األمريكية في إيران ووافقت أيًضا 
عمى تقميص قضية مكافحة اًلحتكار. في الوقت نفسو ، طالبت الشركات األمريكية 

ى فقط في المشاركة في إيران في الوقت الحالي ، فقد تطمب األمر جيًدا طوياًل الكبر 
 من جانب صانعي األمريكيين إلقناعيم بالمشاركة ".

 
، حرر جاسوروفسكي كتاًبا عن اًلنقالب بحجة أن" مناخ التنافس  3115في عام 

وفيتي وحقول بريطانيا العظمى ، إلى جانب ىذا الموقع الجغرافي إليران اًلتحاد الس
النفط في الخميج العربي ، دفع دفع األمريكيين إلى اًلعتقاد ، يتعين عمييم اتخاذ 
خطوات لمنع إيران الوقوع في األيدي السوفيتية. أوروبا الشرقية ، وانتصار الشيوعي في 

 Redومع وجود  -الصين ، وانتصار الشيوعي في الصين ، و الحرب الكورية 
Scare وًليات المتحدة "اعتقد المسؤولون أن حل النفطي ضروري في أوجيا في ال

بدا أن الخالف ًل يمكن حمو إًل أمريكا ،  2:64اًلستقرار إلى إيران ، وبعد مارس 
أمريكا ، العالقات األمريكية ، العالقات األمريكية ، العالقات األمريكية ، العالقات مع 

 قالبية.العالقات األمريكية ، العالقات األمريكية واإلن
 

 منزل مصدق بعد اليجوم
يران ، وقال جاسوروفسكي إن الوًليات  في مواجية اًلختيار بين المصالح البريطانية وا 
المتحدة اختارت بريطانيا ، مشيرا إلى أن "بريطانيا ، مشيرا إلى أن" بريطانيا ، كانت 

من األمور بداية حميف المتحدة ، وكان البمدان يعمالن كشريكين في مجموعة واسعة 
الحيوية في جميع أنحاء البالد حافظت المممكة المتحدة عمى المممكة المتحدة في 
الحرب الباردة لإلصرار عمى الوًليات المتحدة األمريكية. لو. حممة عزل مصدق. 

 "أمريكا األمريكيين األمريكيين في كوريا ، والنقاط السابقة".
 



 هـ4111-م  2222مجلة الدراسات المستدامة . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد الرابع . لسنة 

 
 

 

 

 

 
 

314 

ثانية ، الذين كانوا حمفاء خالل الحرب ، الفائزان الرئيسيان من الحرب العالمية ال
أصبحت قوى عظمى ومتنافسين ، انتياء الحرب ، لكل منيا مناطق نفوذىا ودوليا 

، أصبحت إيران ، خير مثال من العميل إلى الوًليات  2:64العميمة. بعد انقالب عام 
دولة عميل في المتحدة. في كتابو السابق "السياسة الخارجية األمريكية األمريكية: بناء 

 - 2:65إيران" ، حدد غاسوروفسكي الدولة العميمة المشتركة السوفيتي خالل عام 
. جاسوروفسكي كمبوديا ، غواتيماًل ، إندونيسيا ، ًلوس ونيكاراغوا وبنما 2:88

والفمبين وكوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية وتايوان كدول عميقة قوية ذات درجة متوسطة 
برازيل وكولومبيا وكوستاريكا في الدومينيكان واإلكوادور ، السمفادور مثل بوليفيا وال

سرائيل واألردن وليبيريا وباكستان وباراغواي وتايالند وتركيا  واليونان وىايتي وىندوراس وا 
ثيوبيا وبيرو منطقة دول عميمة "ضعيفة"  وتركيا وزائير. وصف األرجنتين وتشيمي وا 

 المنطقة المتحدة.
 

سكي بمغاريا وكوبا وتشيكوسموفاكيا وألمانيا الشرقية والمجر ومنغوليا حدد جاسوروف
وبولندا المجاعة في فيتنام ورومانيا "كدول واندول قوية" لمسوفيتي ، وتتعمم إعمار وغينيا 
وكوريا والصومال وسوريا كدول متوسطة األىمية. تم تصنيف مالي واليمن الجنوبي 

ن الصراع بين الشيوعية و "العالم الحر". * كدول ضعيفة عميمة لمسوفيتي. جزء م
...  2:58شكل شعور كبير بالخوف ، سيما الخوف من التطويق ، أمريكا في عام 

تحولت ألبانيا ويوغوسالفيا أيًضا إلى الشيوعية. ، خسرت القوات الموالية لمغرب في 
ا أن الصين الحرب األىمية أمام تعيين انتسب ماو تسي تونج . ومن واشنطن ، بد

األعداء والبنت في مسيرة في مكان ". .......... ،" توقفت الوًليات المتحدة ، في 
النظر إلى إيران كدولة ذات تاريخ فريد تواجو تحدًيا سياسًيا فريًدا ، بعد أن واجييا ما 
اعتبره معظم األمريكيين ردد بعض المؤرخين ، بما في ذلك دوغالس ليتل و عباس 

حدة لينكزوفسكي وجية النظر القائمة المتحدة بفعل الشيوعية أو ميالني و جورج المت
 النفوذ السوفيتي حفزت الوًليات المتحدة عمى تقوم.
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، اإلطاحة بمصدق ، حذر أدولف أ.بيرلي وزارة الخارجية  2:62مايو  22في 

األمريكية عمى الشرق األوسط كانت عمى المحك ، مشاىدة ، بفارسيتيا. نفط الخميج ، 
 "سيطرة كبيرة عمى العالم". يعني

 
 تغطية إخبارية في الوًليات المتحدة وبريطانيا العظمى

، قام إجراؤه اآلن في إيران ،  2:64عندما دعا مصدق إلى المجمس في أغسطس 
 رئيس الوزراء مصدق في محاولة لجعل نفسو ديكتاتورًا بال منازع لمبالد ".

 
، أن  2:65أغسطس  7رك تايمز في بعد عام من اًلنقالب ، كتبت صحيفة نيويو 

"اتفاقية نفطية جديدة بين إيران و شركات النفط األجنبية" كانت "أخباًرا جيدة بالفعل". 
لقد كانت ردود فعل منيا: البمدان التي كانت تدرسيا ، وىي تدرس موضوعًيا ، 
 المتعصبة ربما يكون األمل مبالًغا في تجربة منع تجربة إيران صعود المصدق في
بمدان أخرى ، في بعض الدوائر في بريطانيا العظمى ، دفع سيتم اًلتيام بأن 

قد  -عمى شكل شركات النفط األمريكية في الكونسورتيوم!  -"اإلمبريالية األمريكية" 
 أزاحت بريطانيا مرة أخرى من معقل تاريخي.

 
ضد مصدق. تم بث المواد  الفارسية دفعيتيا BBCدفع الحكومة البريطانية خدمة 

المعادية لمصدق بشكل متكرر عمى القناة اإلذاعية العامة لممشاركين في إذاعة البي 
الفارسية أضربوا عن احتجاج العاممين عمى ىذه الخطوة. تم بث الفيمم الوثائقي الوثائقي 

في ذكرى اًلنقالب عترفت بي ألول مرة بدور إذاعة بي بي  3122أغسطس  29في 
 فارسية كذراع دعاية لمحكومة في إيران. قال الراوي السينمائي:سي ال
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القطاع المالي الحكومة البريطانية إذاعة بي سي الفارسية لترويج دعايتيا ضد مصدق 
، وبثت المواد المعادية لمصدق بشكل متكرر عمى القناة اإلذاعية أن إيرانيين في إذاعة 

 طوة.بي بي الفارسية أضربوا عن اًلحتجاج. الخ
 

شكر فييا مسؤول في  2:62يوليو  32اقتبس الفيمم الوثائقي وثيقة سرية بتاريخ 
 الخارجية البريطانية واقترحيا بالضبط إذاعة البي بي سي الفارسية بالفعل ضد مصدق:

 
أوضحوا بالفعل معظم النقاط ذكرتيا ، لكنيم سعداء جًدا بالحصول إنشاء قاعدة جبمية 

 من المحيط بالسياسة الخارجية. في السماء ... واقتران
 

ظير سرد سابق لدور سابق وكالة المخابرات المركزية في اًلنقالب في آخر يوم 
، يزعم أنو شرح كيف "تم إنقاذ دولة إيران من  2:65السبت المسائي في أواخر عام 

موسكو الصغيرة." الموافقة عمى الموافقة عمى الموافقة عمى الموافقة المركزية ، وقد 
 .Kermit Roosevelt Jrساعدت مؤلفوه ، الصورة لمصحيفة من قبل 

 دور بريطانيا
تحت ضغط الحكومة البريطانية ، أصدرت أرشيف األمن القومي وثيقتين رفعتا السرية 

تدعان بريطانيا الوًليات المتحدة في اإلطاحة  3128عنيما في أغسطس / آب 
، وداعا ، وداعا  J jjj jan jan jenan janan janan janan jawarahبمصدق. 

، معمومة انظر أيًضا إلى وكاًلت اًلستئناف في المممكة المتحدة ، إجراءات بشأن ىذه 
الخطوة "الحكومة األمريكية تستعد بالفعل ، إعادة تصدير النفط ، الصورة المرسومة ، 

بشأن  ، قررت الحكومة األمريكية عدم اتخاذ قرار 2:64الحكومة األمريكية في يناير 
 قرار الموافقة بشأن ذلك الوقت.

في أمريكا الجنوبية ، منذ البداية ، كريستوفر كريستوفر ، المسؤول  2:63فكرة لعام 
الثاني في السفارة األمريكية في واشنطن ، ىو الذي "طرح" اًلنقالب عمى األمريكيين 
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، صورة ، وسط المحادثات األمريكية صورة قواميا ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة 
صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، 
صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، صورة ، أداء قرار "منذ أن عمموا". 
عممت وكالة المخابرات البريطانية ، وكالة المخابرات البريطانية ، لتشكيل حممة دعائية 

<قانون ممكن تأميم النفط ( 679ال الدين في حكومة مصدق ]"الصحافة والكتاب ورج
، بدأت بريطانيا في استعادة عالقاتيا مع أمريكا إطارات ، إطارات ، رسوم ، إطارا ت 
، أرخص أسعار ، أرخص أسعار ، أسعار أرخص أسعار معقولة ، إبعاد ، إبعاد ، 

 ".حدود اقتصادية ، إبعاد ، إبعاد ، سياسي السياسي السياسي 
 مطار

 ُيقال إنقالب "ترك إرثًا عميًقا وطويل أخرى".
 رد فعل

مؤسسة لمتاريخ المستند إلى األمن صدر في أرشيف القومي وينعكس في كتاب محمد 
 في إيران ، تسبب اًلنقالب في ضرر لسمعة الوًليات المتحدة. 2:64مصدق وانقالب 

]في التقويم اليجري الشمسي [ مورداد" ، كما ىو بتاريخ معروفو الفارسي  39كانقالب "
، نقطة تحول بالنسبة إليران والشرق األوسط منطقة الوًليات المتحدة في. أمريكا 
الشمالية مساعي إيران لتأكيد سيطرتيا عمى مواردىا الخاصة وساعدت في وضع حد 
لفصل نابض بالحياة في تاريخ الحركات القومية والديمقراطية في البالد. كان ليا أثر 

، مشاركتك في عام  :2:8ير في الالحقة. عندما سقطت الشاه أخيًرا في عام كب
عاًما ، يحظى بشعبية  36، مشاركة فنية في رسم الممك الالحق استمر لمدة  2:64

في  Ithuraعمى نحو نحو نحو نحو ، إلى تكثيف الطابع الخاص بو في السابق ، 
 أذىان ريفان.
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، كما كتب كيرميت روزفمت في روايتو لمقضية. وقد قدر الممك المستبد اًلنقالب 
 -"عرشي هلل ولشعبي وجيشي ولكم!" بقولو "أنت" كان )الشاه( يعني أنا والبمدين 

 كنت أمثميما. كنا جميًعا أبطاًًل. " -بريطانيا العظمى المتحدة 
 

، صحيفة نيويورك تايمز وكالة المخابرات المركزية ،" تاريخ  3111يونيو  27في 
أغسطس  - 2:63ة السرية ، اإلطاحة برئيس الوزراء اإليراني مصدق ، نوفمبر الخدم
"، موضًحا جزئًيا اًلنقالب من وجية نظر وكالة المخابرات المركزية في تقرير  2:64

 ذي صمة ، المخفي لما يقرب من خمسة عقود ، ظير مؤخًرا إلى النور.
بيانات الرسمية األمريكية ، كتب النسخة الحالية من قاعدة ال 3112في صيف عام 

الصادرة في صحيفة نيويورك تايمز األمريكية. وصفت التقرير الذي يمكن أن يحل 
موعًدا ممكًنا لمحصول عمى إعادة بناء اًلنقالب من مصادر أخرى ، تشير إلى أن ىذا 
التقرير معقم ممكن أن يتحول إلى قضايا أخرى. حساسة مثل المشاركة الحاسمة 

سفير اإلطاحة ؛ دور المستشارين العسكريين األمريكيين ؛ وتسخير الطوائف األمريكية لم
واإلرىاء المسممين ؛ تبريد اًلغتياًلت لزعزعة استقرار الحكومة. عالمة تجارية جديدة ، 
وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد ، وتجديد 

 لثالث.البطاقة الجديدة في العالم ا
مراجعة مراجعة لـ تيم كتب المؤرخ مايكل بيشموس عن تراث وينر ، "يقول السيد وينر 
إن سجل السي آي إيو السيئ شجع لمخارج من أخطر مشاكمنا ... وىم يعممون أن 
وكالة المخابرات المركزية قد نصبت الشاه ، وىذا السيد وينر. "بمرور الوقت ، ستعود 

 كالة في شوارع طيران لتطارد الوًليات المتحدة".الفوضى التي أحدثتيا الو 
اعتبرت إدارة دوايت دي أيزنياور اًلنقالب نجاًحا ، ولكن ، لردود الفعل ، لم يعد ىذا 

، مادلين  3111الرأي محتفًظا بو بشكل عام بسبب "إرثو المخيف والمريع". في عام 
ل الوًليات المتحدة في الشؤون أولبرايت ، الوًليات المتحدة قال وزير الخارجية ، إن تدخ

الداخمية إليران كان بمثابة نكسة لمحكومة الديمقراطية. ُيعتقد عمى نطاق واسع أن 
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اإليرانية اإليرانية ، التي أطاحت بالشاه  :2:8اًلنقالب ساىم بشكل كبير في ثورة 
 "الموالي لمغرب" واستبدلت النظام الممكي بـ "معاٍد لمغرب" جميورية إسالمية .

"بالنسبة إلعالن من إظيار ، أظير اًلنقالب ازدواجية من جانب الوًليات المتحدة ، 
قدمت نفسيا كمدافع عن الحرية لم تتردد في استخدام المخادعة لإلطاحة منتخبة 

 ديمقراطية لتالئم مصالحيا اًلقتصادية واًلستراتيجية "، وكالة األنباء الفرنسية ذكرت.
 

كتب أو. دوغالس ، الذي زار إيران  Williamًليات المتحدة قاضي المحكمة العميا لمو 
قبل اًلنقالب وبعده ، أنو "عندما بدأ مصدق وبالد فارس اإلصالحات األساسية ، 
انزعجنا. اتحدنا مع البريطانيين لتدميره ؛ نجحنا ؛ ومنذ ذلك الحين ، اسمنا لم يكن أحد 

 المكرمين في الشرق األوسط.
 

 إيران
 تصورات الشاه

عندما عاد الشاه إلى إيران بعد اًلنقالب ، استقبمو حشود. كتب في مذكراتو أنو بينما 
كان ممًكا ألكثر من عقد من الزمان ، شعر ألول مرة أن الشعب قد "انتخب" و "وافق" 
عميو ، وأن لديو تفويًضا شعبًيا "شرعًيا" لمقيام بو. إصالحاتو )عمى الرغم من أن 

رشوة(. لم يكن الشاه قادًرا أبًدا عمى إزالة سمعة كونو حاكًما  البعض في الحشد قد يكون
"مفروًضا من الخارج" بين اإليرانيين غير الممكيين. استمر الشاه طوال فترة حكمو في 
افتراض أنو كان مدعوًما من الجميع تقريًبا في إيران ، وغرق في حزن عميق عندما 

تو الحادثة في حالة من الرىبة من باإلطاحة بو. ترك 2:89طالب الغوغاء في عام 
 القوة األمريكية ، بينما أعطتو أيًضا كراىية عميقة لمبريطانيين.

 قمع دموي لممعارضة
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كانت النتيجة المباشرة لالنقالب ىي ال وبناًء عمى المعارضين في المجتمع ، وخاصة 
وتركيز  جماعة الميبرالية والقومية مظمة ألبومات وطنية وكذلك )الشيوعي( توده ،

 السمطة السياسية في الشاه و حاشيتو.
خارج وزارة الخارجية وأقرب مساعدي مصدق ، بإعدام العشرات من الضباط ، بأمر 

. ، 2:65نوفمبر / تشرين الثاني  21من محكمة الشاه العسكرية رميًا بالرصاص في 
تربطيم  أمر الشاه المنتصر ]بيموي[ بإعدام العشرات من الضباط المستخدمين الذين

 صمة وثيقة بالموضوع.
 

، حظر الطوائف الوطنية ،  2:69و  2:64من القمع السياسي بعد اًلنقالب بين 
 4واعتقل معظم قادتيا. نجا الشاه شخصيا من عقوبة اإلعدام ، وحكم عميو بالسجن 

 سنوات ، تمييا اإلقامة الجبرية مدى الحياة.
 .3411نوفمبر  1محمد مصدق في المحكمة ، 

ارقام من أنصار القتال ضد النظام الجديد ، لكنيم ُقمعوا حتى ُقتل بعضيم. الحزب 
السياسي الذي أسسو مصدق ، العالقات الوطنية اإليرانية ، أعاد تنظيمو ًلحًقا كريم 
يران الشاعر الوطني إليران أديب بورومند ، الذي كان كان مؤيًدا  سنجابي ، ويقود ، وا 

 مرات.قوًيا وجماًًل من المؤا
أمن الشاه  5232تحمل توده الشيوعي العبء األكبر من الحممة القمعية. القبض عمى 

طالًبا جامعًيا ، و  312موظًفا حكومًيا ، و  497، من بينيم  5232القبض عمى 
إسكافًيا. ُأعدم أربعون  71عامل نسيج ، و  91عام ماىًرا ، و  236معمًما ، و  276

تحت التعذيب وُحكم عمى  25خسرو روزبو ( ، وتوفي )األساس بتيمة القتل ، مثل 
من  588بالسجن مدى الحياة. كما أسرت شبكة الشاه بعد اًلنقالب  311أكثر من 

ضابط  :2مالزًما و  2:4نقيب و  211رائًدا و  :7عقيًدا و  33أعضاء توده )"
بعض ، طالًبا عسكرًيا"( القوات المسمحة اإليرانية. بعد الكشف عن وجود  74صف و 

اشتكى بعض أنصار الديانات الوطنية من الممكن أن تنقذ مصدق. ومع ذلك ، فقد قاد 
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عدد قميل من ضباط توده وحدات قادانية قوية ، وخاصة فرق الدبابات التي ربما 
تصدت لالنقالب. جاء ضباط توده األسرى من األكاديميات العسكرية والشرطة 

ابق لخصميا ، أو حتى الموت في الفترة والشرطة الطبية. تعرض الصور في وقت س
 .<2:64الزمنية 

 إنشاء شرطة سرية
 حسين فاطمي بعد القبض عميو

)شرطة سرية( ، تم تدريب  SAVAK، شكمت حكومة الشاه  2:64بعد انقالب عام 
من عمالئيا في الوًليات المتحدة األمريكية . قامت بمجموعة المنشقين وفرضت رقابة. 

،  3118، عام  3122، طي كبير ، مخطط عام  2:82عام بعد حادثة سيحكال 
. 211حكم الشاه ، الذي زاد بشكل كبير "عمى مر السنين ، وتم إعدام ما يقرب من 

 SAVAKومع ذلك ، يتم التعامل مع المعامل المضاد المضاد. بعد الثورة ، تم إلغاء 
-9111أكثر من رسمًيا ، ولكن تم "توسيعيا بشكل كبير" إلى منظمة جديدة قتمت 

في  41.111 - 31.111وحدىما ، و  2:96و  2:92سجين بين  23111
المجموع ، مع سجين واحد الذي قضى وقًتا تحت حكم الشاه والجميورية اإلسالمية 
معمنين أن "أربعة أشير تحت إشراف )الجميورية اإلسالمية( مأمور أسد اهلل ًلجوردي 

 تحممت حصيمة أربع سنوات في ظل سافاك".
 

 سياسة النفط
تأثير آخر كان التحسن الحاد في اًلقتصاد اإليراني. انتيى الحظر النفطي الذي تقوده 
بريطانيا ضد إيران ، وزادت عائدات النفط بشكل كبير إلى ما بعد مستوى ما قبل 
التأميم. عمى سبيل المثال من عدم سيطرة إيران عمى بتروليا الوطني ، وافق الشاه عمى 

إيرانيا ، بريتش بتروليوم وثماني شركات نفط أوروبية وأمريكية. ، زادت  البترول ،
مميون دوًلر في  292إلى  2:66-2:65مميون دوًلر في  45عائدات النفط من 

، واستمرت في أواصر ، وأرسمت الوًليات المتحدة مساعدات التنمية  2:67-2:68
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يذه الطريقة ، إيران تتطور والمستشارين. حاولت حكومة الشاه مسألة تأميم النفط ب
بسرعة في ظل حكمو. أعمن الشاه ًلحًقا في مذكراتو أن مصدق كان "ديكتاتوًرا" كان 
"يضر" بإيران من خالل "عناده" ، بينما )الشاه( "اتبع" الخيار األذكى. إيران ، إيران ، 

 إيران ، إيران ، اقتصاداتيا اًلقتصادية و الرئيسية ، و دولة متقدمة .
عاقتو الخاصة مع كونسورتيوم نفسيا ، والتي تسببت في انقالب <447 أوبك ( ، وا 

 ، انخفاض ىائل في الدعم األمريكي لمشاه ، ومن المفارقات ، تسريع سقوطو. 2:64
صرح المؤرخ ديفيد روبارج ، موظفي المخابرات المركزية: "نفذت وكالة المخابرات 

حول ممكية دستورية مضطربة إلى ممكية ( ناجحة لتغيير النظام. كما CIAالمركزية )
اإليرانية أكثر  :2:8مطمقة وأدت إلى سمسمة من النتائج غير المقصودة." كانت ثورة 

 النتائج غير المقصودة تأثيًر .
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