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 الخالصة

قطاع  لناط و حاوعحنال لنادحك لن ااتث لرا واعسي حلنعايطتف  إياا  ان أياتلح اات الاا اوتااعر لن اعسي  ل يتل ان  ان  يعد

، رولء  ن لن طوسلر لندلخإيل اح لنخعسجيل ، بعد اح توونا  أياتلح أنان اططصال  اتل   1908لنعصت لنوديث اطذ  عم 

حإال لوحنان.  اا بتيطع ياع حااتي اع حبصيال رحك احسحباع  ان بتيطع ياع حسحرايع  ان لنات حالرياعح  وذ. بيت لندحك لن اتث 

لناتحإال لنوع ياال ، حااات اجااأل لااذي لولاياال ، رااطدسث  اان لااذل لناوااث سلنااط و ل يتل اان  اان لراا تلتي يعر لناادحك لن اااتث 

 س حايف ا ت ذنك  إن لندلخأل ل يتل ن.1953-1962

 

  زل ، بتيطع يع ،ريعسح، لالر تلتي يعر، شتال، أيتلح،   و المفتاحية :الكلمات 
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Abstract 

The oil sector and the major countries ’attempt to invest and control it in Iran is one of the 

most important drivers of Iranian history in the modern era since 1908, whether in 

internal or external developments, after Iran turned into an area of conflict and influence 

between the major countries, especially Britain and Russia in the first stage. Then Britain, 

America, and the rest of Europe in the second phase, and for that importance, we will 

study in this research "Iranian oil in the strategies of the super countries 1953-1962" and 

how this affected the Iranian interior. 
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 المقدمة

لناادحك  بعل اااعمنااا يوااا قطااع  ااات لنصطع ااعر لالق صااعريل لاليتل ياال 

لنصتح لنعشتيت اوإااع حيان لناط و لاليتل ان باواأل اطإع لن اتث اطذ

نإواليعر  بيعاح حلر ختلجا لا شع اتطع ع   إن لذل لالل اعم ,  صد 

اطاذ اح هرات وحك حلالتواعر لنعاو ي ن حبتيطع ياع  لنا ودفلواتي يل

 ح سا   م, 1908   عم  لناالر ب طوب   رإياعح(  )اع د   ن  اتف

لنشتاعر لنط طيل لنععنايل ب أل  ص رع ن ن ت وح نرع حصل لوراد  ان 

ر لاليتل ياال ح اان تا طاا  احك  تضاا رع لنو واااع نلن اا لالا يااعتلر

 م 1909 عم  لالا يعت لر غالكطع يل ات لنوصوك  إن يشتال بت

(  نياادخأل لنااط و The Anglo- Persian Co)  ت اا  بمراااح

بتيطع يع ح سحريع  لاليتل ن  ن أر تلتي يعر لندحك لن اتث حالرياع

جزءلً اراعً ات لن اعسي   ل اح ح نح لنواليعر لنا ودف لالاتي يل , 

 ا انء ضال  ت رحسي  ن لاليتل ن ,  لالق صعريلنعيعرن نإ طوس 

لنو واعر لاليتل يل ح رصوطرع بعاااا راولء  ان أياتلح اح  ان رحك 

 لنشتق لالحرو لنط طيل لالختث .

لالتوااعر لنعااو ي ن بعااد تحلك لنطيااعم  ا اات   ل حولاياال لنااط و لنويوياا

م 1926رف ارعرايل  ان اععلادف لنتحرن لنصيصاتي  إان حضاعا ااع

لناوقعل اع ح وال طرتلح , ح  ادر ااطح اي أا ياعت ناط و لنشااعك 
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ل يتل ن  ن  رد سضع شعي ياواأل ترديادلً نناات لنصاوان لنعاو ي ن , 

بعناصعبااأل نااا ياا ا ت لنععلااأل لنارإااوي لوحك ااات اح ياازيح  اات اعلااأل 

 يال , ح طعيبالري  ان  ال يطياعر لنصاتح لنعشاتيت لا ياعت لنشاتال لنات

ع   عاا قتلبال لنعا يتهإ  لاذي لنشاتال ترايات  إان لناط و لاليتل ان 

ت زلات ااع تصاديتلر خااتلء لناط و لنععنايال بط اعر لناط و لاليتل ان اح 

 م. 1933 عم  لا يعت ل  رعء إن حشك  ضوبا اع ادف 

نا ي ت لنععاأل لنط طن لال  عاالً اراعً ,  ضالً  ات  ولااأل اخاتث , 

الرااياع حرحك لنوإ ااعء ,  ر عاا اخااتث خعسجياال  قعااا اطرااع رلخإياال ح

تلحاال سضااع شااعي برإااوي  اات لناان أح لالتوااعر لنعااو ي ن ,  بتيطع يااع

م, ن ااد ع لااذي لناادحك لناان جع اا  1941 ااعم  بأبطااالنو ااا ح لنا اانء 

لنوالياااعر لنا وااادف لالاتي يااال اااات اجاااأل لنعاااعن نإوصاااوك  إااان 

جديدي نإط و  ن شااعك أياتلح , لواات لناذي ر اع لنو واال  لا يعتلر

قاتلس   إان  طان نراذي لنادحك اعا طدف  لا يعتلاليتل يل نعدم اطح اي 

 ان حتيال لياتلح  رادلترع لناتناعح لاليتل ان لناذي لنازم لنو واال ب ع

 جعإراع ن لن صتف لناعا صأل باولسرلاع لنط طيال ح لبعاعر لنااالر  ات 

يت لنصوث لندحنيل خو عً ات  شوب حاتب رعحل نإصتل  ح لن طع س ب

   طيل  عنايل  إن لالسض لاليتل يل.

لن اان ا صااا  لنوااتب لنععناياال لنوع ياال  ااتل عً ح  لنعااطولر شااردر

نإرياطل  إن لناط و  لالح  عسيلتطع ععً اواواعً بيت لنشتاعر لنط طيل 

 وعا  ,   لق صعريعً لاليتل ن لنذي ا اح رإعل ريعريل ح نيس حصالً 

تااعسف ح اااع  لناتيطااع ييتناعااعحاعر ح اطااعحسلر  اادف اااع حخضااع 

تاااعسف اخاااتث ,  ضاااالً  ااات حاااعالر لن تقااا  ح لنت اااد  لنعاااو يي 

اي  ت ال راع ول نشاتاعترع اات اجاأل لنادخوك  الر غالكلالاتي ن 

لنععحل لنط طيل لاليتل يل ح أتلحل لناطع عيت لنإدحريت نناتي عح  ن 

ح اااوك ح واااال  احً  أال  ,  اواااأل لالخاااتاح  حاااالك اواااأل احااادلاع 

م ارث لنان تغييات 1951لنو اا  اعم  ر اللندا وس اواد اصدق لنان 

قتلسي  ن تاأايا لناط و  ان لاذل  لتخعذوح ;اععرالر لندحك لنا طع عل 

لنعااعم قإاا  لناععرناال سارااعً  إاان  صاا  ح ارخااأل لنصضاايل لنط طياال  اان 

م 1953ح اان  ااعم  ا اادً ااسحقاال لنصااتل  لاليتل اان لناتيطااع ن لنااذي 

ح لناخااعبتلر لالاتي ياال  ل طااداع اطعحاا  لالراا خاعسلر لناتيطع ياا

بو وااال اصاادق بعاإياال لراا خاعسيل نااا ت اات يااد لنشااعي ح اجرزتااا 

ح ان رخإا   لنصضايل لنط طيال اتحإال جديادف , بعيادف  طراع ,  لواطيل

 لنتجعن رعئدلً  ن أيتلح .  لناد   حل اح

د أتلحاال ح وااال لناادا وس تريااأر نإاادحك لن اااتث  اات  ا عاادرف بعاا

 إن لناط و  نالر وولذحدف تطع عرع أذ لترلرر اصدق  ت لنعإطل , 

لاليتل اان , الراااياع لن و عاا تيوم لنط طااان لالح  ااعسي لناااذي تو اااا 

م ح ان 1954اات  اعم  لا ادريتل ن طيإال لنعاطولر لن ان  بعنط و ل

 م. 1962لنوع يل  عم  لالق صعريللنخطل  ل  رعء

ب  اااع لنااط و لاليتل اان  اان لراا تلتي يعر لناادحك تراا ا لااذي لندسلراال 

لن ااااااتث بعاااااد تو اااااا ا او ااااال لنشاااااتاعر لنط طيااااال لنععنايااااال ) 

م ح ااان  ااان اياااتلح ح 1953لن و عااا تيوم ( باااعنوتحف لنط طيااال  اااعم 

لنخطال لنعاعبصل  اعم  ل  راعءلنااعشتف بعنخطل لالق صعريل لنوعنوال بعاد 

 م .1962

لندسلرل  إن اصعرس أيتل يل ح  تبيل ح ح عئق ااتي يال ح  ل  ادر

, ح يطشت قعا اطراع وحك ااتف  ان  بتيطع يل ح  تلقيل غيت اطشوسف  

بوث ااعريان ,  ضالً  ت سرعئأل ح اطعسيح را وسلي اشتف  إيراع 

ح  عقشاارع ارااعتذف اخ صااوح  اان حصااأل لندسلرااعر لنعإاياال لاليتل ياال 

  لنعوح ح لن و يق. اح يطعك لنصاوك ح ات هللا لّاأل.

 

 

التطثثورات النفطيثثة فثثثي  يثثراا و مو ثثف الثثثدول المبحثثث الول : 

 م1955-1953الكبرى منها 

اش    اإيل لالطعحال بو واال لنادا وس اوااد اصادق  ان لن عراع 

لواتي ن ضد  – ت اصدلس لن آات لناتيطع ن  11953 شت ات آب 

  ااعسلر اي رحس حططاان ن خإااين لنااط و لاليتل اان ااات بااتل ت لالح

لالجطايل , نياصن لذل لناوضو  اوعس جدك ناع ريط ا  طا لذل لناإف 

  .2لنويوي  ن لناتحإل لناصاإل

اااعح لاادف لنواليااعر لنا واادف لالاتي ياال ااات حسلء لالشاا تل   اان 

أحاعط  ح أ شعك تأايا لنط و لاليتل ن لو لندخوك  ن لنععحل لنط طيل 

لن ن لياط  رطولر طويإل لاليتل يل  ح اطع عل لنشتاعر لناتيطع يل 

 إن لذل لناوسر لالق صعري لنارا، ح خو عً ات لح توذح رحٌك   طيل 

اخااتث حااذح أيااتلح ح تاافّاا لنااط و لنااذي  تصااوم بم  عجااا لنشااتاعر 

 .3لنط طيل ل يتل يل

حن وصيااااق لنراااادف لالاتي اااان قاااادا  ح وااااال لنواليااااعر لنا واااادف 

( اإياوح رحالس ٤٥)لواتي يل لنان لنو واال ل يتل يال قتضاعً قادسي 

ناعع دترع  إن لنوقوف  إن قدايرع بعا  لوحضع  لالق صاعريل ح 

لناعنيل لنعيئل لن ن اع   تعع يرع أيتلح ا ات راصوط ح واال اصادق، 

ح ااتلخ خزيط رااع، ح اااع ا ااعب لالق صااعر لاليتل اان ااات خااتلب ح 

  .4تتلجع ح  وضن لق صعريل  عسال

قتضعً اعنيعً ن وعيت حضاعرع نا ت  ف ل رلسف لالاتي يل باطح أيتلح 

 عأل لورولق ل يتل يل ااوات أرا صتلسلً ن لناعنن، بأل ابدر لر عدلرلع

 صااعري نااد ا ل ق5ااات خااالك أراا اتلس بت ااعاة )لنطصطاال لنتلبعااا( 

 ل( اإياوح رحالس ااعو اا٢٣) لالق صاعر ل يتل ان، حاطراع ااإار قادسي

  .6نإلر  عرف اطرع ن اويأل شتلء اش تيعر ضتحسيل

رلسف لواتي ياال نالراا  عرف ااات اااتي لنااتاي لنعااعم ل يتل اان رااع  ل 

نشااتال لنااط و لو  إااون أيتل ياال لن اان رخإاا   اان  ااتل    طاان اااع 
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أياااتلح ح بعااااارع تااادلوسر احضاااع  لنااااالر  ااان جول اراااع لناخ إ ااال 

لنعيعراايل اطرااع ح لالق صااعريل ح لالج اع ياال ح لنععاا تيل ح تععناا  

نشاتال لن ان ناا ت إا  نراا ا ولر لاليتل ييت بضتحسف طتر لاذي ل

  .7روث لناشعاأل ح لوحضع  لنعيئل

حل ذل بدار ل رلسف لواتي يل بطشات لناد عيعر بايت  ا وف لناتاي 

لنععم ل يتل ن ح تغذيل اشع تي لناععريل نإاتيطع ييت ات اجاأل اعات 

ل ح  اااعسلو زإيزي نإاااط و ل يتل ااان حأحاااالك لنشاااتاعر لنط طيااال 

بعض سجعك لنع عسف  ن طرتلح باعن وت  لواتي يل اوإرا ، ح بدا 

 مّح لالق صعر لاليتل ن  ، إن  در ات لنشخصيعر لاليتل يل لناف تف

ري وعاات اويااتلً ح راا  طن ليااتلح  اااعس لااذل لناادخوك لواتي اان ح 

لن عااعحح باايت حلشااططت ح طرااتلح، ح راايطع س ذنااك أي عبيااعً  إاان 

يااال لنااااولطت ل يتل ااان لناااذي ناااا ي ااات اااات لياطااال لنشاااتاعر لنط ط

 .8لناتيطع يل روث لن صت ح لن خإف ح تذبذب لناولسر لالق صعريل

ح  ي اال نااذنك حعحناا  لنو وااال لناتيطع يللراا غالك أ ااعرف  القعترااع 

لندبإواعراايل اااع لنو وااال لاليتل ياال بعااد ل  رعءلوتااال لنط طياال   اات 

طتيااق لن إااويح نرااع بأ رااع راا صدم اعااع دلر اخ إ اال  يااتلح، ح اح 

ات أ عرف  القعتراع بشا أل اعااأل ااع لالياتل ييت، ح لوخيتف ر ع  يد 

بعن عااأل تااا أ ااعرف لنعاا تلء لناان اااأل ااات لناإااديت  اان اطإااع لنعاااعم 

 .9م١٩٥٤

نا يإق أ عرف تااعرك لنعا تلء بايت لناإاديت  ادًث أي عبياعً نادث لناتاي 

 ااع آنا  لنياا لوحضاع  بعاد غيات سلض و اا ااعح  ;لنععم ل يتل ان

لند عيل لواتي يل بدحسلع  ن توتيض لوتال لنط طيل، ااع اررا  

ل يتل ييت  إن اح يص ول رإايعً ت عي أ عرف لنعالقعر لندبإواعريل ن ان 

يش أل ذنك  طصت ضغو  إن لنشتاعر لناتيطع يل   صاأل باشاعسال 

 .10لواتي ييت  ن لنط و ل يتل ن

اع اا  اقااوث اععسضاال   ااعرف لنعالقااعر لندبإواعراايل باايت أيااتلح ح 

تاوإ  باععسضل لنافرعل لنديطيل ل يتل يل نذنك،  عإان بتيطع يع قد 

اععسضال  11ال لنوصت ااد آيل هللا لبو لنصعرا لن عشع ن لن اويألرايأل 

وح  ;تاعرك لنع تلء ح  د  ذنك يواعً ارور  ن تعسي  أيتلح لناعع ت

بتيطع يااع تععاإاا  اااع أيااتلح تعااعاالً راايئعً، ح اّح شااتا رع لنط طياال 

لاااذل لناإاااد ح راااتق  خيتلتاااا حااااولسري  لياطااا   إااان لناااط و  ااان

لالق صااعريل، حنااا ي اات ل يتل يااوح اطرااع أال لنطاازس لنيعاايت اعنيااعً ح 

  .12لق صعريعً 

ح بطعء  إن ذنك اق تح لالاتي يوح اح يش تاول اع لناتيطع ييت  ان 

ذنااك،  اان وح لنااتاي لنعااعم يتغاا  ;تشااغيأل حصااوك لنااط و ل يتل ياال

ح لالاتي يااوح اّح شااتال لنااط و ن ردئاال لاليااتل ييت ااااد لناعاافحنوح

ليتل ياال لناتيطع ياال لن طعاايل ا اااو  غياات اتغوباااّ  اان  -لال  إااو

 أيااتلح، نااذنك ي اا  اح ياا ا تشاا يأل )اعستااأل   طاان( يعااتف بأرااا

ا و ااعً ااات  اادف شااتاعر   طياال اايااتف بتيطع ياال  13)او عااتتيوم(

حااتي يااال ح  ت عااايل اااات اجاااأل تياااعرف ل   اااع  لنط طااان لاليتل ااان 

اااات ااااولسري لالق صاااعريل  ااان توعااايت احضاااع  أياااتلح  حلالرااا  عرف

 .14حتوصيق لن طايل لالق صعريل لناطإوبل  يرع

حااات جع اااا حااعحك سئاايس لنااوتسلء لاليتل اان لن طااتلك  ضااأل هللا 

لن و يق اع بيت لناصعنح لنط طيال لواتي يال ح لناتيطع يال  15تللدي 

طورااع  م ّا ح دلاع بأ ا ريوصق نراع اطعناراع لنط طيال اات خاالك ا

اع يصاولح أنياا، ح  را عر لناععسضال لندلخإيال لن ان هراتر  ان 

ليتل يل  أ ا قعم بمنصعء لنصاض  إان  -أيتلح ضد شتال لنط و لال  إو 

لناععسضااايت نراااع ح لنا ياااعلتيت ضاااد  ورتراااع لنااان أياااتلح،  ط ااان 

لناععسضاايت لناان جزيااتف )خااعس (  اان لنخإااية لنعتباان، ح ااتض 

  .16الختل قعال لن اتيل  إن لناعض ل

بااادار لن صاااتيوعر لناتيطع يااال لالاتي يااال ل ي عبيااال تطراااعك  إااان 

ح وال تللدي ح تشايت لنان ضاتحسف ر ااا ب األ لنوراعئأل لناا طال 

ااات اجااأل لراا اتلسي  اان لنو ااا ح  اادم لنعاااعح نإاععسضاال، الرااياع 

لنيععسيل  لن ن اع   اد وال ات لالتواعر لنعاو ي ن بعنو اوك لنان 

لنشيو ن لاليتل ن )توري( لن ن اع ا   لنعإطل ح  إن ساررع لنوزب

تععسض لنو وال لاليتل يل حتاد و لنان أراصعطرع هو راع تتغا   ان 

اااطح لناادحك لن اااتث لا يااعتلر   طياال  دياادف  إاان حعااعب لراا صالك 

 أيتلح لالق صعري ح لنعيعرن. 

ااد لناعفحنوح لالاتي يوح نإليتل ييت ا ّراا أذل حل صاول  إان تشا يأل 

لنط طن  م را ريوصإوح  إن لا يعتلر  ديادفه وح )لن و ع تيوم( 

لااذي لنشااتاعر  االقاال ح اايااتف ح نااديرع خاااتلر اراااا  اان ا ااعك 

لر واعس ح بيع لنط و  ن لالرولق لنععنايال و راع لنارياطال  إان لاذي 

لورولق ح قعرسف  إن تصاتيف لناط و ح لنا و ا بأراععسي بااع يخادم 

يااااوح اّح اايعااااعر لنااااط و لناط  ااايت ح لناعاااا رإ يت، ح ااااااد لالاتي 

 اان  17( اإيااوح طاات٤٠ل يتل اان راا تت ع حعاا  تصااديتلترا لناان )

،  ن حيت ابدث لناتيطع يوح سغا را  ن اح تصديا األ ااع يخادم لنعطا

لالق صعر لاليتل ن، ح ريعاإوح جعلاديت  إان س اع لال  اع  لنط طان 

لاليتل ن لنن رصوف  عنيل بوياث توصاأل أياتلح  إان ااولسر اعنيال 

 طشايو لق صاعرلع ح ت  اعحت ااع  ع  اا بعاا  ريعرال ح واال اع يل ن

 .18لندا وس اصدق س لنا طت لس حغيت لنو يال س

 إن لنتغا ات اح لناتيطع ييت  عسضول   تف أقعاال لن و عا تيوم ح

لنط طن ه وح ذنك اعح يعطن أررعم شاتاعر ااتي يال ح  ت عايل ااع 

لذي لنشاتاعر شتا را لنوحيدف، ح ر  وح لناطع عل  إن اشدلع بيت 

ل ح  عسياال اعرااا، أالّ أّح لناعاافحنيت لالاااتي ييت تا طااول ااات أقطااع  

لناتيطااع ييت ح اااادحل نرااا ا رااا أذل نااا يصاإااول برااذي لن  ااتف حرخااوك 

ليتل يال  امح لنشاتاعر -شتاعر غيت بتيطع يال ااع شاتا را لال  إاو
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لنط طيل لالاتي يل ح بعقن لنشتاعر لندلخإال اعراا  ان لن و عا تيوم 

لنااط و لاليتل اان حبيعااا حر ااع ح وااال  ط طاان راا ط تر بمراا ختل لن

تللدي لنن لخ الق لناشعاأل ااع لنشاتال لناتيطع يال ح أبععرلاع  ات 

لنوصااوك لنط طياال ل يتل ياال ح أحااالك لالاااتي ييت ح غيااتلا باادالً ااات 

 .19لناتيطع ييت 

ناااا ي ااات اااااعم لناتيطاااع ييت راااوث لنصااااوك باص تحاااعر لناعااافحنيت 

ح راع را  ن أيتلح اع   ريئل، ح وح لنتاي لنعاعم لالاتي ييت ه و

لن و ع تيوم تا ت ات اح يريئ نا  ل يتل ن اعح اععريعً نرا، ااع لحّ 

اسضيل  إاا بيت احرعط  ديدف ات لنتاي لنععم ل يتل ن لنذي ااعح 

ا ععط عً اع لواتي ييت لنذيت اعح اوق را ا طاعء لوتاال لنط طيال ااع 

لناوقف لناتيطع ن لنذي اإ را لن ويت ات ح وال اصدق ا ضأل ات 

 .20لن رد ح لنخععسف لناعنيل

ح تشاا إ  ن طاال اخ صاال ااات  اادر ااات لناخ صاايت لواااتي ييت ح 

لناتيطع ييت ح ل يتل ييت نوضع آنيل اطعرال نوعا اوضاو  لوتاال 

لنط طياال ح تريئاال لناعاا إزاعر لنالتااال نإخااتح  بوااأل اطعراا  ن ااأل 

 أل لنن تعايل ا او ال اات لنشاتاعر لوطتلف، ح بعن عأل تا لن و

لناطضاااويل توااا  ناااولء لن و عااا تيواعنط طن لن ااان تاوإااا  بوااااع ن 

شتاعر، خاس اطرع ااتي يال، ح حلحادف  ت عايل ح اخاتث لونطديال 

 .21ليتل يل لناتيطع يل لن طعيل- ضالً  ت شتال لنط و لو  إو

حل ااذل اضااو  لنشااتاعر لواتي ياال باوجاا  لااذي لالت عقياال لن اان 

لان لنا و اال باعنط و ل يتل ان  ١٩٥٤ ان لنخاعاس اات آب حقع  

حتااا أضاااععف لياطااال شاااتال لنااط و لناتيطع يااال  إااان لاااذل لنااااوسر 

م ١٩٠٨( رااطل أب اادا ااات  ااعم ٤٦لنويااوي لنااذي اراا اّت ااواات ااات )

ح اان تااعسي  توقيااع لااذي لالت عقياال لن اان رشااط  اتحإاال جدياادف ااات 

لنط و ل يتل ان، اتلحأل ريطتف لنشتاعر ل ح  عسيل لوجطايل  إن 

 ادالً اات اح ت ععااأل أياتلح ااع شاتال   طيال حلحادف ااعح  إيراع اح 

ت ععااااأل ااااع  ااااع ن شاااتاعر   طيااال ن اااأل حلحااادف اطراااع ريعرااا رع ح 

 أر تلتي يل خع ل بعندحنل لن ن تصف حسلئرع. 

نا ت ت لذي لنشاتاعر لنط طيال لواتي يال ح لن ت عايل ح لنرونطديال ح 

ح أ ّااع اع ا  شاتاعر  االقال ترايات لناتيطع يل شاتاعر  اغيتف، 

 إن لنعاوق لندحنيال، حلان لن ان تااد لنغاتب بعح يعجعتاا لنط طيال ح 

ت و ا ب ايعتا،  أرساا  لنو واال لاليتل يال لّح اصاعنورع ا ااو  

ا ععحيل اع لناصعنح لنغتبيل  ن اولجرال لنطاوحاعر ح لن رديادلر 

ب تورف ضد لاذي لنعو يي يل خعسجيعً ح رلخإيعً  ن أيتلح لنا اوأل بوز

 .22لناصعنح لنا طعايل نإغتب  ن أيتلح

لن و عا تيوم  اع   لنو وال لاليتل يال اضاطتف لنان لنصااوك بعت اعق

( االيايت ١٠بعا  ريو رع لن ن ح إ  لاذل لنعاعم لنان ) ١٩٥٤ عم 

رحالس بعا  روء ل رلسف ح لن ععر لناعنن، ح لر ات لن اذيت ح راوء 

 .23لن خطيو لالق صعري

نرااااذل لالت ااااعق تلس أيااااتلح  عئاااا  لنااااتئيس لواتي اااان حتعزياااازلً 

(  ح ارااا صاأل اااات قااااأل لناعااافحنيت R. Nixsonسي شعر  عاااوح)

أذل ناا تصااأل أياتلح بوجاور ا راع  لاليتل ييت ح ااد خالك نصعءلتاا اعراا

لنشتاعر لوجطايل  ن بالرلع  م راع نات توصاأل  إان ايال اعاع دلر 

إصاااول لناشاااعاأل ااااع ااتي يااال جديااادف، ح  إااان ل ياااتل ييت اّح ال يخ

لن و عاا تيوم لنط طاانه و ااا ريعاارا  اان تيااعرف اااولسرلا لناعنياال ح 

-رااايوصق نراااا ااااعنا تعااا طع اّح توصصاااا نراااا شاااتال لناااط و لو  إاااو

. لا عااو   اإياال أ ااعرف أ  ااعح لنااط و ل يتل اان ح أي ااعر 24ليتل ياال

ارولق خعسجيل ن صديتي  عوبعره وح  دًرل ات لندحك لنط طيل قد 

(، نااذنك اااعح ١٩٥٣-١٩٥١خااالك لوتااال لنط طياال ) اخااذر ا ع رااع

 إاان لن و عاا تيوم اح يصواااول برااذي لنارااال لنا عإصاال ب وراايع حصااوك 

لنااط و ل يتل ياال اااات جراال ح تعتيااف لناااط و ل يتل اان  اان لنعاااوق 

لنععنايل خالك رطولر اعدحرف ن عويض ااع خعاتتا أياتلح ح تطإا  

ال لناتيطع ياال ذنااك تعااعحح شااتاعر  لنااط و لنعاااعل  ضااالً  اات لنشاات

نالل اااعم اويااتلً بع   ااع  ح لنطصااأل ح لن صاا يل ح لن عااويق هوح لااذي 

٪ ااااات لنصااااطع ل لنط طياااال خااااعس  ٨٨لنشااااتاعر اع اااا  تعاااايطت 

 .25لنا او ل لنعو ي يل

ل  تضااا  لنشاااتاعر لنط طيااال لالاتي يااال لنصاااغيتف  ااان لنوالياااعر 

لنا ودف لواتي يل  إان  ادم اطوراع حصال  ان لناط و لاليتل ان وح 

طح لنوصاااان اااااعح  صااااو نإشااااتاعر لن اااااتث لناشاااا تال  اااان ااااا

لن و ع تيوم،  ععن   ل رلسف لواتي يل لذل لناوضو  بأح راو  

٪ ااات لنوصاال ٥نعاادر ااات لنشااتاعر لنصااغتث لناعااعلال بطعااال 

 .26لواتي يل 

لن و عاا تيوم  ااعوبعر جدياال تعإصاا   اان ااادث  حلجااا تط يااذ أت عقياال

لنشاتاعر،  صاد خصصا  لاذي تاويأل لاليتل ييت  ن اوأل أرلسف لاذي 

لالت عقيل اصعديت ات راعل اصع د نإليتل ييت  ن األ شتال،  ن حيت 

اع اا  سغااال أيااتلح اح ي ااوح تاويااأل ا ضااعئرع لواوتياال  اان ا اااأل 

أرلسف لنشاتاعر، لواات لنااذي ناا يصااأل بااا ااوإاو لنشاتاعر لوجطاياال 

عر لنذيت اادحل حصراا  ان تودياد لن اوياأل لاليتل ان هوح نراذي لنشاتا

عاإاااال ح لناااااف تف  اااان جايااااع لنوااااق  اااان لنعاااايطتف ح ل رلسف لن 

 . 27 اإيعترع

ارث لااذل لن اادك باايت لاليااتل ييت ح لن و عاا تيوم لناان ر ااع  اادر ااات 

لن  ع ااعً  إاان  لن و عاا تيوم لنخاااتلء لنط طياايت لاليااتل ييت نعااد لت عقياال

م،  ان ١٩٥١قتلس لن أايا لنذي لتخذتا ح وال لندا وس اصدق  عم 

حايت  ااّد اطع اتحلع ااات لالياتل ييت أ ّرااع ))قاإا  باااادا لن ااأايا(( ح 

بيت اععسضيرع ح اطع تيرع  جعء تأاياد لنو واال لاليتل يال  اات اّح 
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لنوق لنشت ن  ن لن اإاك بصان  ياتلح، ن ات لنعايطتف لن عإيال  إان 

 اعرلح ححصوك لنط و لنتئيعيل قد توونا  لنان لن و عا تيوم  اص ن

 .28لنط طن

ن اتيت لالت عقيل ح أر عر لو ولر   29تدخأل لنشعي اواد سضع شعي

لناععسضل نرع  طداع اااد اّح لاذي لالت عقيلقضا  ح لنان لوباد،  إان 

لالح  اااعس لناتيطاااع ن لناااذي ااااعح اعااايطتلً  إااان  اااطع ل لناااط و 

ل بااايت لناإاااديت ارااادر نعالقاااعر أياااتلح ح ل يتل ااان، ح أح لنعالقااا

بتيطع يع  إن ارعث لناععحلف لن عال، ن ت ذنك،  ن لنوق    عا ارد 

م،  إاا يص صات لواات  إان ١٩٥٥ندخوك أيتلح  ن حإف بغدلر  عم 

لنعالقعر لنعيعرايل ح لنععا تيل ح لالق صاعريل  وعا ، ح أ ااع اراد 

دسجاال ااااات ااات ن وااوك أيااتلح  وااو لنواليااعر لنا واادف لواتي ياال ا

 لنععايل  ن لنا عالر اع ل. 

 

تطثثثور الق ثثية النفطيثثثة و انعكاسثثاتها علثثث     :  المبحثثث النثثاني

 م ١٩٦٢-١٩٥٥استراتيجيات الدول 

 صااادر أياااتلح بعاااد توقياااع لت عقيللن و عااا تيوم ااااأل رااايطتترع  إااان 

  طرع، وح جايع لنعاإيعر لنط طيل ا ااو  بياد لنشاتاعر لنواع يال 

جطايل، ح ا او  لذي لنشتاعر لن لنا و ال بعصف  لالح  عسيل لو

 .30ل   ع  لنط طن ح ارععس لنط و ل يتل ن

ح  إن  عيد اخت بدار اتحإال جديادف اات لنعالقاعر لاليتل يال ااع 

لندحك لنغتبيل توج  بعصد حإف بغدلر بيت أيتلح ح تتاياع ح لنعاتلق 

 لنااذي اااعح ١٩٥٥ح لناعاعاا عح  اان لنتلبااع ح لنعشااتيت ااات شاااعط 

بعورعث ااعرسف ااتي يل ناولجرل سلنخطت لنعو ي نس ح اطع تأ يتي 

ااات لنو ااوك لناان اططصاال لنشااتق لوحرااو، لوااات لنااذي  عسضااا 

ي اوجرعً ضدي  .31لنعو يي  و ا  د 

ح اع ذنك تخوف اواد سضع برإوي ات لح ااعك  شاأل حإاف بغادلر 

ح أّح  ادم اعاعلال  ، ن تو يت لند ع  لناف ت ت عي لالتوعر لنعو ي ن

لواتي ييت حأشتلارا   ن لنوإف قد يضاع تواديعً جاديعً  إان لناد ا 

اتيطاع ن  ان لالق صعري ح لنعع تي خع ل، ح أح  تطعقن لنط وذ لن

رحح لنوضااوس لواتي اان قااد يخإااق ااات لنشااتق لوحرااو لنعتباان 

هتح عً االئال نالتوعر لنعو ي ن ح لو يال لنعتبيل لنووسيال  يافري 

لنن أضععف ا ع ل لندحك لنعتبيال لنصاديصل نإغاتب، ح  نط ي لبعذنك 

 .32اذنك أيتلح  ن اططصا لنخإية لنعتبن

شردر لناتحإل لن ن ا صاا   صاد حإاف بغادلر رايطتف لالح  اعسلر 

لواتي يل  إن لنوتحلر لنط طيل ل يتل يل،  وصاإ  لاذي لنشاتاعر 

 ٪ اات لوسباعح٢٥٪  ن حيت حصإ  أيتلح  إان ٧٥ إن اع عا ا 

 .33بعا  تال   لن و ع تيوم بط صعر لال  ع  ح ارععس لنايع

توت اا  لنااولسرلر لنط طياال لن اان حصااإ   إيرااع أيااتلح ااات بيعرااع 

نط طرع  ات شتاعر لنط و لوجطايل  إن لنخطو لالق صعريل ن طويت 

لق صاااعرلع لناااوططن،  ااان لنوقااا  لناااذي حصصااا  لنشاااتاعر لنط طيااال 

ح رحالس  اان لو ااولم لن اان ( اإيااو٦٠٠لوجطاياال اسبعحااعً اصاادلسلع )

م،  ي  اااان اح  ااااذات اّح لنشااااتاعر لنط طياااال ١٩٥٥ا صااااا   ااااعم 

لواتي يال ححادلع حصااإ   إان اسبااعح  اع يل ااات لناط و ل يتل اان 

ح اااان  ١٩٥٥( اإيااااوح رحالس خاااالك لنعااااطولر اااات ١١٠بإغااا  )

 إااان لناااتغا اااات لست اااع   عئااادلر لناااط و خاااالك لاااذي  34م ١٩٦٢

اااعر لاليتل ياال ااات تغيياات لناطياال لنعااطولر، نااذنك نااا تاا ا ت لنو و

جادحك عئدلر لنط و بشا أل ا ضاأل، ح يوضاح بعر واعس   لالق صعريل

م ح ن ١٩٥٥-١٩٥٤لنععئدلر لنط طيل خالك لنعطولر ات  (1سقا )

 .35م ١٩٦٢ عم 

 

 م١٩٦٣-١٩٦٢حت   م١٩٥٥-١٩٥٤( العائدات النفطية اليرانية خالل السنوات ١جدول ر م )

 العائدات النفطية )مليوا دولر( السنه

 ٣٤،٤ م١٩٥٥-١٩٥٤

١٨١ ١٩٥٧-١٩٥٦ 

٣٤٤ ١٩٥٩-١٩٥٨ 

٣٥٩ ١٩٦١-١٩٦٠ 

٤٣٧٢ ١٩٦٣-١٩٦٢ 
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نااا ي اات بما ااعح لنعااو يي  لنعاا ور  إاان اعاااعح ي ااتي ااات قيااعم 

لنواليعر لنا ودف لواتي يل ب ات أياتلح لنان  ياعم لن واعنف لناعاع د 

نإغاتب  ان اططصال لنشاتق لوحراو راولء اات خاالك خطال تأرايس 

لن و ع تيوم لنط طن اح ات خالك أرخعك أيتلح  ن حإف بغدلر،  صاد 

س  اح Bravdaا رع )بتل اادل( س اااادر لن تلئااد لنعااو ي يل ح اان اصااد

لذي ل جتلءلر اع لن أال اوعحنال ااتي يال نإعايطتف  إان لق صاعر 

أيتلح بتا ا، ح أح  رخاوك أياتلح  ان حإاف بغادلر ح ت اويت تواعنف 

اعع د نإغتب ضد لالتوعر لنعو ي ن جزء اات لناخططاعر لنعيعرال 

 .36يلح لنعع تيل س لنعدحل يلس لناغعاتف نإواليعر لنا ودف لواتي 

ح حجا لنعو يي  لنإوم لنن لنو وال لاليتل يل   ي ال ل ضااعارع لنان 

عقض اااع اصااعنح حإااف بغاادلر، ح  اادر ذنااك اااع لااو أال خطااوف ت طاا

ّح أيتلح ر  صد حيعرلعه و رع ر  وح جازءلً اات النشع  ل يتل ن، ح

لوحااالف لالراا عاعسيل لناععرياال نإعااالم، ح أح  ذنااك يخاادم الاادلف س 

س لنا اوإااال بعنوالياااعر لنا وااادف لواتي يااال لن ااان قاااوث ل ااتيعنيااال

ر عااا غأل لنوإااااف ح تعااااأل  إاااان تووياااأل رحك لنشااااتق لور اااان ح 

لوحرو، ح بضاطرع أيتلح لنن اتت ز نصول ادلع لنععا تيل  ان تإاك 

. ح ااد لنعو يي   ادم رااعحرا بااطح اي لا ياعتلر   طيال 37لناإدلح

هوح ذنك ريشا أل لنن لندحك لنغتبيل  ن لناطعطق لنشاعنيل ات أيتلح

ترديدلً ننات لنصوان لنعو ي ن ح نإاععلادف لناوقعال بايت لناإاديت  ان 

  .38م  لنخع ل بعوات ح لنويعر١٩٢٧لوحك ات تشتيت لوحك 

ح حااعحك لالتوااعر لنعااو ي ن اطااع أيااتلح ااات توقيااع اي اععلاادف اح 

لت عقيل اع لنواليعر لنا وادف لواتي يال اات خاالك ل غاتلءلر لن ان 

التوعر لنعو ي ن لر عدلرلا ن صديارع لنن  لنو واال لاليتل يال، ا إت ل

ح بدار بيت لناإديت تاعرك لناذاتلر ات اجأل توصيق لذل لنرادف اات 

 ع ياال، ح  لح لنعااعن  خااتل  أيااتلح ااات حإااف بغاادلر ااات جراا لجراا

لن إويح نإلياتل ييت باد ا لنعاو يي  نإوضاع لالق صاعري ا يتل ان ح 

 اااعك لنط طااان ح غياااتي اااات لنا اااعالر تصاااديا لالر شاااعسلر  ااان لنا

 .39لوختث

احضح لنشعي اواد سضع برإوي حصيصل اعااعح يطإااا لنعاو يي  اات 

باالري حيطاااع اشاعس لناان اّح لنعاو يي  س قااداول اص تحاعر ااات خااالك 

حرطعء يواإوح ح ورلً  ن أقعاال حإاف  غيات  ادلئن طوياأل لناادث 

لنشااعي  ح اان تصااديا اعااع دف لق صااعريل ضااخال  يااتلحس، ح لراا طتر

  لاااو يلنعاااو ي لست اراااعقاااعئالً   س أح  حلحااادلً اااات لوخطاااعء لن ااان 

اطعنا را نطع بوجوب اغعرسف حإف بغادلرس لواات لناذي  دتاا أياتلح 

  .40تدخالً  ن ريعر رع لنخعسجيل

لنعااو ي ن لناان توقيااع  لالتوااعراّرث  شااأل لنا عحضااعر باايت أيااتلح ح 

اتي يااال  ااان آذلس لناااد ع  ااااع لنوالياااعر لنا وااادف لو لت عقيااالأياااتلح 

م لن ن ا  صد لناعفحنوح لاليتل يوح اّح ات شاأ رع اح تضاات ١٩٥٩

ا اوإاال بعناعااع دلر  لق صااعريلاااات بالرلااا ح توصااق نرااا اااترحرلر 

لالق صااعريل ح لنععاا تيله الرااياع اّح لنشااتاعر لنط طياال لواتي ياال 

حتصديتي اح  إن لالقاأل  لنط و ل يتل ن لر ختل اع   تريات  إن 

 بعالرا  عرفر عااح  ياتلح  لالت عقيلال اايتف اطا، ح أّح لذي  إن  ع

لاليتل ان ح ي عإراع ااوات  لالق صاعرات لنخاتلء لواتي ييت ب وعيت 

 إاان    لالق صااعريلااات لنطااولحن لنعيعراايل ح لنععاا تيل ح  ل  اااعرلً 

 .41لنواليعر لنا ودف لواتي يل

س شاااردر لنعاااطولر لوحنااان اااات رااا يطيعر لنصاااتح لنعشاااتيت تااادلو

لنعالقعر لاليتل يل لنعو ي يل ح تطعان ح تعزياز لنعالقاعر لواتي يال 

لاليتل ياال ح حااعحك شااعي ليااتلح لناطااعحسف  إاان حعااعب لنصااول يت،  صااد 

نوح لنشعي نناتي ييت بأّح  دم تصديا لناعاع دلر لالق صاعريل نااالري 

بعااد ل خ ااعض ارااععس لنااط و  اان اطإااع لنعاا يطيعر راايد عا ذنااك لناان 

اراععس لناط و ح  ل خ عض ،  صد ارث ير بالري بعنعو يتوعيت  القع

أيااتلح لناان اطياال لناادحك لناصاادسف نإااط و  ل ضااعمتازلات ذنااك اااع 

.( لنن   عئة رإايل  إن لنوضع لالق صاعري )42O. P. E. C)احبك(

نإاالر،  ن لنوق  لنذي اع    يا حتال ل  الحعر ح لن وديث  ن 

ل. ح اوإاا   عئاادلر لنااط و أيااتلح بوعجاال نإازيااد ااات لناااولسر لناعنياا

لنتايزف لورعريل نا او  ل يتلرلر،   اعح اات لنطايعان اح تشارد 

ع ر عرع لنن لنطإ  ات لنشاتاعر  لق صعريلأيتلح احضع عً  ريئل، اا 

لنط طان حتاو يت  ل   ع لنط طيل لوجطايل ح بضاطرع لواتي يل تيعرف 

نالرااا اتلس  ااان خطاااو لن طايااال  ل يتل يااالااااولسر اعنيااال نإخزيطااال 

  .43لالق صعريل

اايااتف  لق صااعريلم اتااال ١٩٦٢-١٩٦٠شااردر أيااتلح خااالك لنااادف 

افرعاعر لندحنال  ان أ  اعقل  اعكل ناا يعااق ناا اويااأل  ل غااعثبعاا  

الرااياع ا ااعنن ل راا عح لنوضااتي ح لنصااطع ل لنااذيت تتااازل  اان 

لنن ت عحتلر تاوإ   ان  لالترلعسلالق صعريلنعع ال، ح ارث لذل 

لورااععس لناتت عاال ح باادلئأل لنصااتف لناطخ ضاال، ح بوعاا  تصتياات 

م  م ااا  إاان سغااا ١٩٦٢لو إاان  اادس  ااعم  لالق صااعرينإا إااس 

لنزيعرف لنضخال  عايعً نولسرلر لنو وال ات لنضتلئ  لنط طيل  امح 

 - ١٩٦٠لنوصل لناط صل  إن لن طوس باوج  خطل لنعاع راطولر )

 لراااا خدلم٪ ح شاااا أل ٥٥٪ لناااان ٨٠ااااات   ضاااا ل خم( قااااد ١٩٦٧

 .44حلسرلر لنط و احد اراعب ذنك

اع اا   عااال  عنياال ااات حلسرلر لنااط و ت صااد   ي اال  تاديااد لواااولك ح 

ح ا اح حبعًء  ع ا  اطاا  ، دم لن  عءف ح لن ععر لنذي اعح اع شتيعً 

أيتلح اويتلً، حارارا  ان راصوط  ادف حتلسر ااعح اات بيطراع حتلسف 

ا إت سئيعرع بصيعم حاإل قويل نإصضعء  إن لن ععر  لن ن 45 إن اايطن

 لال  راااعتييتح لنا عاااديت، أال اّح حتلستاااا راااصط  بعاااا  حقاااوف 

ضدلع ح  دم تا طراع اات اولت ال لنايزل يال،  ضاالً  ات  ادم تصاديا 
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نرااع  لنالتااال لالق صااعريللنواليااعر لنا واادف لواتي ياال لناعااع دلر 

ع، ر عااا  لالتواااعر حر اااا لنايزل يااال، ااااأل لاااذي لورااااعب، حغيتلااا

لنعو ي ن لنن  تض اعع دلتا لالق صعريل  يتلح افادلً ا ا  لناع ح 

رع، حياث ينألن ن اع   أيتلح بوعجل  لناراللناطيوس ح لن دي نرذي 

( اإياوح رحالس ن اعسف ٤٠٠م )١٩٦٢  اح قداول  اعم يراق نإعو ي

حح ي  ت ل يتل ييتا غع ع عح،. لوات لنذي جعأل لناعفحنيت  -أيتلح 

تاادلوس  لالق صااعريللااذل لنعااتض  اان ت ااعحت اتااا را  لراا واعس اان 

لناعاع دف لواتي يال لنصعئاال نإايزل يال  ل صطاع احضع را لندلخإيل ح 

  .46ل يتل يل

-١٩٦١لن ن  ع  رع أياتلح خاالك لنعاطولر  لالق صعريلارر لوتال 

لنعااااو ي نه وح  بعالتوااااعرم لناااان تطااااويت  القااااعر أيااااتلح  ١٩٦٢

طياال لوجطاياال لنععاإاال  اان أيااتلح حتوقااف لنواليااعر لنشااتاعر لنط 

لنا ودف لواتي يل  ت ر ا لنايزل يل ح  ادم ا عيال لنااولسر لنط طيال 

 ن أي عء ا طإاعر لن طوس ح لن طايل  ن لناالر ر ع  بطيعم لنشعي لنن 

نإ عاعحح  لرا عدلرلا لي  لناذيت ابادحيتطايع  القعر بالري ااع لنعاو 

 لرا اتلسصايا لنشعي  إان تعزياز قوتاا ح اع أيتلح ح ت لالق صعري

 يعاا  ن لنو ا،  أررا   ن   ح   ول جديدف اات ريعرال أياتلح 

 .47لنعو ي ن لالتوعرلنخعسجيل ت عي 

أياتلح ناا تعات  إان حتياتف ريعرا رع ااع لنادحك  حل ذل ي ضح نطع اح  

لن اااتث،   اصاادس اااع اع اا  تصاادم نرااع لنواليااعر لنا واادف لواتي ياال 

ناااد ا ايزل ي راااع اع ااا   الق راااع  ح يصاااال  لالق صاااعريلاعاااع دلترع 

بعواتي ييت، حن ت بعد تتلجاع لوااتي ييت  ات ر اراا لالق صاعري 

ا ااات أ اااعرف تصيااايا ريعرااا را  ااان لاااذل لنا اااعك، ح تعاااعنن  نّ  يتل ااا

وي بإاد  لق صاعريل ولر  ن بالرلا بضتحسف سبو اي اعع دف لو

، حقيعااااا لراااخاااعسجن باصااادلس حجاااور )لندياصتلطيااال(  ياااا اااات ج

يت بم الحعر جديدف ات جرل  ع يل، لناعأن عح لنإ اعح اع  اع ا تل ا 

لناعفحنوح ل يتل ياوح نإ وجاا  واو جاعسلا  لضطت ن أيتلح نذنك 

لنعو ي ن لنذي حجد  ن ذنك  ت ل راع ول ن طاياع  القعتاا  لالتوعر

اع  يعم لنشعي  ن اوعحنل  بععر لن أ يت لواتي ن  إان حادحر ااطاا 

 . لنصوان

 

 ةالخاتم

 لنان حضاعا  لررا لنط و بدحس ارا ح ارعرن  ن ر ع لنادحك لن ااتث

 ن لر تلتي يعترع،  رو رإعل اراال  ان تاات لنواتب ح لنعاإا حنااع 

اعح لنط و ل يتل ن قاد هرات اطاذ حقا  اا ات  ان باالر  اعسث يعاور 

م ااااعح اااات لنطايعااان اح ت  عنااا   إااان ١٩٠٨عم لنااان  اااتعسيخاااا 

احدث لنادحك لن ااتث حيطراع لنا اوإال باتيطع ياع،  أخاذر  لر ختلجا

ح رااطل بعااد اخااتث لياطاا  شااتال  لا يااعتياحاادث شااتاعترع لنط طياال 

ليتل يل(   إيا ح ن ح وك ح وال اصدق لنن لنو ا  عم -)لو  إو

 م حقعا  ب أاياا. ١٩٥١

نا ي ت بما عح لنشتال لناتيطع يل لنع ور  إن قيعم اصادق ب اأايا 

و ااا اااعح اصاادسلً ننسبااعح لن ايااتف لن اان اع اا   هتل اانلنااط و ل ي

يرع ات اجأل أنحن أر  أال  توصأل  إيرع رطويعً، نذنك نا ت ت  حريإل

لنضاتحسف أراصعط لنو واال  لق ضا أ شعك لن أايا ل يتل ن ح ن نو 

لنصعئاااال باااعنصوف لنععااا تيل،  من صااا  اصاااعنح بتيطع ياااع ح لنوالياااعر 

أتلحال ح واال  سضاع برإاوي حتاا   لنا ودف لواتي يل ح لنشاعي اوااد

 اصدق ح لالن  عف  إن قتلس لن أايا. 

 -أرا واتر لنوالياعر لنا واادف لواتي يال  ت اال لنخاالف لاليتل اان 

لناتيطااع ن،   اادخإ  ب ااأل أا ع عترااع لنعيعراايل ح لندبإواعراايل ن اان 

توصأل شتاعترع لنط طيل  إان ااوطئ قادم نراع  ان لناط و ل يتل ان، 

ي لنععم ل يتل ن لناذي ااعح ا ععط اعً ااع قاتلس  عسف لنتالنن أ عع  

لناااط و  الرااا غالكللن اااأايا ن ااان يااات ض  اااورف لنشاااتال لناتيطع ي

ل يتل ن  ع يل لال بمطعس جدياد،   اعح تشا يأل )لن و عا تيوم( أطاعسلً 

 لح  اااعسجدياادلً ن اان تااازيح لنواليااعر لنا واادف لواتي يااال لياطاال ح 

لنوالياااعر لنا وااادف  خإااا  أرلنشاااتال لناتيطع يااال نإاااط و ل يتل ااان،. 

 ت عايل  ل ط اعحلواتي يل راع شتاعر جديدف خاس اطرع ااتي يل ح 

لناط و ل يتل ان،  الرا واعسحلونطديل،  ضالً  ت لنشتال لناتيطع يل 

 ل  تلرلاعحتا برذي لنطتيصل، أضععف رحس لنشتال لناتيطع يل ح اطع 

  ن لنعيطتف  إن   و أيتلح بأااإا. 

ياصاول ا  اتجيت نااع ااعح يواد   إان  لح   يينا ي ت بما اعح لنعاو 

اات حسلئراع  لرا رد  سض لناإد لنا عحس نرا ات اطاعحسلر   طيال ا

لنوالياااعر لنا وااادف لواتي يااال تريئااال أياااتلح  رخعنراااع  ااان لن إاااك 

لالاتي ن ح لن وعن عر لنغتبيال،  وعحنا  تاعسف، بعن تليا  ح اخاتث 

لنغتبان،  -بعن تغي  ناطع أيتلح ات لنعيت  إان لناطاولك لواتي ان 

م  شااإ   اان لنو ااوك لناان ١٩٥٩-١٩٥٨ اان ا عحضااعر  ا رااع أال

تااال لالق صااعريل لن اان  ع اا  اطرااع أيااتلح  اان الل راا غإ عالاادل رع،  

لنعااطولر لوحناان ااات لنصااتح لنعشااتيت، ن طااتح   عاارع رحناال نااديرع 

ن صديا لناعع دلر لالق صاعريل بادالً اات لنوالياعر لنا وادف  لالر عدلر

بت اعاة  لرا اتلسلواتي يل لن ان ا  اتض  ادر اات ريعرايرع  إان 

ح تعزيااز ايزل ي رااع  لق صااعرلع يااتلح نااد ا  لالق صااعريللناعااع دف 

 لن ن اع   تعع ن ات ضعئصل اعنيل اايتف. 

  لح توااتارا  إاان ح وااال لنشااعي يشاا أل جاازءلً ااات ي ااد لنعااو ي

ع اش عالً بيت لناععا تيت لنشاتقن لسل( لن ن اعح احف)لنوتب لناعسر

 ا ح  ا ول جديادف  اان لنعالقاعر ااع أياتلح راايد ع  أحّ ح لنغتبان، ح

 وااو لناععاا ت  لجرعترااع لناطد عاالنطياات  اان تو أ ااعرفلناان لوخيااتف 

لنغتباااان حيعيااااد حعااااعبعترع  إاااان ضااااوء اصااااإو رع بعااااد تتلجااااع 
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حناااا تصاااا لنشاااتاعر لنط طيااال  لق صاااعريعً لالااااتي ييت  ااات ر اراااع 

لواتي يل بت ع لال  اع  ل يتل ان نيإاان ا طإااعر لن طايال ح لن طاوس 

 لالق صعري  يرع. 

لناط و  احّ نطاع  اات لاذي لندسلرال تفااد فأح احد الاا لنادسحث لناعا صع

 طصاتلً ارااعً  ان أرا تلتي يعر لنادحك لن ااتث لن ان  ل يتل ن هاألّ 

يا رحح اتل عف ن وعن عتراع أنرع  حسلء اصعنورع لنط طيل ح حعج رع 

ك احلنواليعر لنا ودف لواتي يل لن ن لرا واتر  لنن ااع لو بعنطعال

لناتيطااع ييت  لاح تصإيااأل   ااوذ ح أح  ااعس ت اال رااطو  نرااع  تلحاال 

ع يفاااد نطااع  اادم حجااور  اادلقا رلئااال لح  اادلحف نإااط و ل يتل اان، اّااا

رلئال، ح أ اع لطع  اصعنح رلئال نإادحك لن ااتث، حلاو لواات لناذي 

 القعر لنن أقعاا ر ع أيتلح  اسلرحل رعن لنيا لنعو ي  ايًضع حيطاع

ح ريعرايل  إان حعاعب لالااتي ييت ح لنادحك لنغتبيال  ان  لأق صعري

 ت ر يطعر لنصتح لنعشتيت. لنعطولر لالحنن ا
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  ايشااااعك رااااإياعح , أيااااتلح  اااان اعتااااال لن وااااتس لنااااوططن ح

 . 1954, بيتحر , 1954-1779لالر صالك 

 

 الرسائل و الطاريح الجامعية ::  ثالناً 

  لنا ودي لالاتي يال آسلء جعرا اواد لناي ت , اوقف لنواليعر

, سرعنل اعجع يت غيت 1953-1951ات تأايا لنط و  ن أيتلح 

 م .2001اطشوسف , اإيل لالرلب, جعاعل لناصتف, 

  حعيت  ااد تليتلن اوسل ن, لن طاوسلر لالق صاعريل  ان أياتلح

, لطتححل را وسلي غيت اطشوسف , اإيال لن تبيال 1956-1979

 .  2015لن عاعا لناع طصتيل,

 

 الصحف و المجالت و الموسوعات رابعاً : 

  , 1960جتيدف لنزاعح , بغدلر 

  ,  1978جتيدف لنعيعرل , لن وي 

  لناورو ل لالق صعريل , تتجال    اعرك  ااد لنارادي ح حعات

 .1980لنطرعح دي, بيتحر , 

  لناورااو ل لاليتل ياال لناعع ااتف , تتجااال   اتاااز لناوااو  ح

 . 1980لناعإواعر , بغدلر , 
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 108 - 98  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد
 

 
 اورا و 7لقاف  لنصاوع ل لنعاو ي يل, لنعادر اخ عسلر اات او ,

 م.1956,

  

 خامساً : المصادر الفارسية:

  , أياااتلح شااارت , جإاااد احك ,  شااات جعبخع ردل شااا عي, طراااتلح

 ش 1322

  , جياااز اح. اااور, ريعراال اصاادق باات سحلبااو أيااتلح ح لاتي ااع

 ش .  1383تتجال    إن بخ يعسي تلري , طرتلح , 

 1382, ترتلح , 1960-1955حايد ا  رع ن , أيتلح رسرعك 

 ش.

  إن ا غت , تعسي  سحلبو ريعرن ح لق صعري ليتلح , ترتلح 

 ش. 1372, 

 ترااتلح ,  1955 إاان سضااع لحااادي ,أيااتلح حرو ي دسرااعك ,

 ش .  1383

 

 سادساً : الوثائق باللغة النكليزية: 

 F.O. 371/ 27762 . From Iran to F.O. 

 2- F.R.V.S. Vol.1, F. from : the department of 

states , to Iran. 1953. 

 3- Foreign Relation of the united states vol.1, 

From Iran. 1953 

 

 : الصحف األجنبية :  سابعا

 The New YORK TIMES , 1954.  

 The New YORK TIMES, 1956. 

 

 

 المصادر النكليزية

 R. Roosevelt, Counter coup, the struggle for 

the control of Iran V.S.A., 1971. 

 Y. Alexander and A. Nansen, the United State 

and Iran. A documentary History, V.S.A, 

1980. 

 P. MansField , Iran in 1951 -1963, NEW 

YORK, 1975. 

 L.B. E. Sutton, Persian oil, a study in power 

politics, London, 1955. 

 .A.Arcilesi, Development of the United States 

Foreign policy in Iran 1919-1960, Ph.D. 
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