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اإليراني الشعب أجل من



التاريخ.» من تجهله ما إال العالم هذا يف جديد «ال
ترومان هاري
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إيران عىل الهجوم حماقة

بالحكومة املتحدة الواليات أطاحت أن منذ قرن نصف من أكثر مىض
العملية تلك الكتاب هذا ويصف إيران. تاريخ يف الوحيدة الديمقراطية
أن يجب قصة علينا يقص وهو املأساوية، نتائجها ويستعرض املصريية
فكرة تبدو إيران يف التدخل فكرة كانت ١٩٥٣ فعام العرب؛ منها نستخلص
أن اآلن الجيل من لكن نجحت، الفكرة تلك أن بدا الزمن من ولربهة حسنة،
أيًضا إنه بل فحسب، مأساوية بعقود إيران مرور إىل يؤدِّ لم التدخل ذلك

األمريكي. القومي لألمن خطريًا تهديًدا شكلت قوى حرك
إيران، عىل أخرى أمريكية هجمة شن إىل واشنطن يف العسكريون يدعو
فهي قبل، ذي من أكثر بواقعنا الصلة وثيقة األول الهجوم قصة تصبح هنا
عام إيران. تشكيل إعادة محاولة أجل من للعنف اللجوء حماقة توضح
طريق عن االسرتاتيجية مصلحتها تعزيز إىل املتحدة الواليات سعت ١٩٥٣
بعكس أتت النتائج لكن ترفضه، كانت الذي اإليراني النظام عىل هجوم شن

تماًما. األمريكيون القادة توقع ما
محمد اإليراني الوزراء رئيس لخلع عمالءها املتحدة الواليات ترسل لم لو
الديمقراطية تحقيق نحو طريقها يف إيران الستمرت ،١٩٥٣ عام مصدق
الرشق يف ديمقراطية دولة أول التالية العقود خالل وألصبحت الكاملة،



الشاه أتباع

يف األخرى الدول به تحتذي نموذًجا أصبحت وربما اإلسالمي، األوسط
تاريخ ليس … تماًما التاريخ مجرى سيغري ذلك كان وخارجها، املنطقة
بأرسه والعالم املتحدة الواليات تاريخ بل فحسب، األوسط الرشق أو إيران

أيًضا.
عرش الحادي أحداث شهدوا من منظور من … اليوم منظور ومن
زعزعت التي لها املصاحبة األخطار وكل العراق وحرب سبتمرب/أيلول من
يمكن إيران يف ١٩٥٣ عام حدث الذي التدخل فإن الحديث، العالم استقرار
رضا محمد فبإعادة العرشين، القرن تاريخ يف فاصلة تحول نقطة اعتباره
نحو إيران تقدم إيقاف يف املتحدة الواليات تسببت الطاووس،1 عرش إىل شاه
وعرشين خمسة طوال املتزايد القمع بنظام الشاه حكم وقد الديمقراطية.
السبعينيات، أواخر حدث الذي االنفجار إىل تلك القمع سياسة وأدت عاًما،
السلطة إىل الثورة تلك أتت وقد اإلسالمية، بالثورة بعد فيما عرف والذي
بجهد عملوا الذين للغرب معاداتهم يف املتطرفني الدين رجال من بمجموعة

العالم. أنحاء كل يف األمريكية املصالح تقويض أجل من بالغ
كان الذي اإليراني الوزراء رئيس املتحدة الواليات خلعت ١٩٥٣ عام
طاغية به واستبدلت األساسية، األمريكية املبادئ ويعتنق بالقومية يؤمن
مواجهة يف نفسه الغرب يجد واليوم املتحدة. الواليات تمثله ما كل يحتقر
القضاء إىل سعى التي تلك من عمًقا أشد مخاوف يجسد طهران يف نظام
يزال ال إيران عىل للهجوم األبيض البيت دافع أن ويبدو ،١٩٥٣ عام عليها
يحاول التي الحجج نتخيل أن وبوسعنا آنذاك. عليها كان التي القوة بنفس
الحادي ألحداث تعرضنا لقد خاللها؛ من إقناعه بوش الرئيس مستشارو
الكافية بالشجاعة يتمتع لم كلينتون الرئيس ألن سبتمرب/أيلول من عرش
أن قبل الخطر مع ولنتعامل بالشجاعة، فلنتحّل لذا مهده، يف الخطر لوأد

معه. يتعامل كي القادم للرئيس األمر ترك من بدًال يسترشي،
عدم يجب عديدة: أسبابًا الفكرة مؤيدو يسوق إيران؟ عىل الهجوم لَم
إرسائيل، وجود عىل خطًرا تمثل إيران نووية، قوة تصبح بأن إليران السماح

تعبري أصبح إيران إىل وأخذه عليه الفرس— ملوك أحد — شاه نادر استيالء وبعد الهند. عرشمغول أصًال هو
(املرتجمة) بهلوي. رضا محمد آخرهم حتى الفرس األباطرة عروش إىل يشري الطاووس» «عرش
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إيران األوسط، الرشق استقرار يهدد الذي الشيعي» «الهالل قلب هي إيران
الجنود قتل يف تشارك إيران املجاورة، الدول يف املتطرفة الجماعات تدعم
الشعب أجنبية، دول يف إرهابية هجمات تشن إيران العراق، يف األمريكيني
إىل … الحرية، يمنحوه كي األمريكيني إىل ويحتاج القهر يعاني اإليراني

الذرائع. تلك آخر
عرص بدء فمنذ إيران، عىل للهجوم جيوسياسية ذريعة أيًضا وهناك
الرشق دول من واحدة استغالل عىل املتحدة الواليات دأبت الباردة الحرب
تلك كانت قرن ربع وطوال املنطقة، عىل سيطرتها لبسط كقاعدة األوسط
السعودية، العربية اململكة هي واآلن الشاه، حكم تحت إيران هي الدولة
تبدد وقد مؤكدة. غري هناك الطويل املدى عىل االستقرار احتماالت ولكن
للواليات األسايس الحليف لها األمريكي الغزو بعد العراق تصبح أن يف األمل
أنه وهو جديًدا، وهًما يروجون واشنطن يف البعض لكن املنطقة، يف املتحدة
هناك الوضع يستقر سوف إيران عىل األمريكي الهجوم غبار انقشاع بعد

املتحدة. للواليات حليًفا إيران وتصبح
مواردها عىل اليد وضع يف الرغبة إيران عىل الهجوم أسباب أبرز من إن
صناعة عىل االستيالء يف ترششل وينستون شارك فعندما الهائلة، النفطية
من «غنيمة عليها أطلق املايض، القرن من العرشينيات يف إيران يف البرتول
عما النظر وبرصف كذلك. تزال وال به»، حلمنا ما كل تفوق األحالم أرض
دولة توجد فال آخر، مكان أي يف أو واشنطن يف السياسات صناع يقوله قد
األمر ذلك وينطبق النفطية، مواردها يف تفكر أن دون إيران مع تتعامل
أخرى إدارة أي من أكثر النفط بصناعة ترتبط التي بوش إدارة عىل خاصة

األمريكي. التاريخ يف
بغزو تغريهم أخرى أسباب به واملحيطني بوش للرئيس يكون وقد
القضاء يف يكمن العراق النرصيف لتحقيق السبيل أن البعض يعتقد إذ إيران،
وقد ذلك. عكس إىل تشري األدلة أن من الرغم عىل إيران، يف النظام عىل
يمكن حجة وهي التاريخ، ينصفه أن يتوقع أنه عديدة مرات بوش أعلن
الحجج تلك وراء ومن جنونًا، الرئاسية القرارات أكثر لتربير استخدامها

ذيوًعا. أكثر آخر دافع يكمن
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الواليات أن إىل نظًرا أنه بوش الرئيس وخاصة األمريكيون القادة يعتقد
حدثت كلما بقوة التدخل مسئولية وعليها الحق لها فإن عظمى، قوة املتحدة
عهد إىل األقل عىل الدافع ذلك ويرجع األرض، بقاع من بقعة أي يف مشكلة
عندما للسيطرة يقاوم ال فطري «دافع لديها األمم إن كتب الذي ثوكيديدس2
التي األسبانية األمريكية الحرب عن حديثة دراسة ويف قوة.» موقف يف تكون
سميث جوزيف الربيطاني املؤرخ كتب وثيًقا، ارتباًطا اليوم بواقعنا ترتبط
من «نوع من ينبع األخرى الدول عىل للهجوم املتحدة الواليات حماس إن
البعض ويعتقد الوطنية». بالقوة عاطفي وارتباط العدائي القومي الشعور
الطبيعي الطريق هو واالحتالل الحكومات وإسقاط الغزو أن واشنطن يف

زعمهم. حد عىل القوة المتالك داعي فال وإال العظمى، لألمم
املرحلة هذه «يف قائًال: العراق غزو بدء قبل بوش الرئيس رصح لقد
ملقاييسه وطبًقا نحلها.» أن بد فال مشكلة هناك كانت إذا التاريخ، من
يقرر قد أنه يعني مما «مشكلة»، بالطبع إيران أصبحت فقد الخاصة،

«حلها». أجل من عليها الهجوم
شكل تغيري يمكنها مؤثرة قرارات العظمى القوى تتخذ أن وقبل
أي تشمل أن ويجب التاريخ. بدروس يعتربون ما غالبًا قادتها فإن العالم،
التدخل املتحدة الواليات عىل وهل — الحديثة إيران حول جادة مناقشة
قامت ١٩٥٣ فعام األخري؛ التدخل عىل ترتبت التي للنتائج تقييًما — هناك
بسبب وذلك إيران، وعىل عليها كارثية نتائج لها كان بعملية املتحدة الواليات
واشنطن يف البعض لكن املدى، قصرية أهداف لتحقيق الشديد حماسها
هذه يف أنه يعتقدون فهم ولذلك بالحارض، التاريخ ارتباط فكرة يستنكر

منترصة. وتخرج إيران تهاجم أن املتحدة للواليات يمكن املرة
بغزو بوش الرئيس قرار عديدة بارزة أمريكية شخصيات وصفت
يؤدي وقد البالد، تاريخ يف اسرتاتيجي خطأ أسوأ بأنه ٢٠٠٣ عام العراق
قادة تحويل إىل يؤدي فسوف أخطر، كارثة وقوع إىل اآلن إيران عىل الهجوم
للمقاومة أبطال إىل بالدهم يف بشعبية يتمتعون ال الذين املستبدين إيران

البيلوبونيزيني بني «الحرب بكتابه عامليٍّا اشتهر ق.م.)، ق.م.–٣٩٥ ٤٦٠) اليونانيني املؤرخني أعظم
(املرتجمة) واألثينيني».

2

12



٢٠٠٨ طبعة مقدمة

املصالح ضد عنيفة معادية حملة إلطالق قويٍّا حافًزا وإعطائهم اإلسالمية،
والشيعية اإليرانية القومية النزعة وتقوية العالم، أنحاء كل يف األمريكية
لها حرص ال جديدة أسبابًا يضيف مما اإلسالمي، والتطرف االسرتدادية
عىل والقضاء إيران، يف الديمقراطية الحركة إضعاف إىل باإلضافة لإلرهاب،
الشعب عداوة واستجالب األقل، عىل كامل لعقد بها السيايس التغيري احتماالت
يف لها املؤيدة الشعوب أكثر من اآلن يُعد أنه مع املتحدة، للواليات اإليراني
أجل إىل العربي الخليج منطقة يف املتحدة الواليات وتوريط األوسط، الرشق
اإلقليمية النزاعات مختلف يف موقًفا تتخذ أن عىل يجربها مما مسمى، غري
العراق يف الشيعية الحكومة وإغضاب أعدائها، قائمة إىل املزيد فتضيف
وعىل هناك، العنف تهدئة يف املتحدة الواليات عليها تعتمد التي املجاورة
اقتصادات تدمر قد بطريقة األوسط الرشق من النفط تدفق قطع األرجح

الغربية. الدول
املتحدة الواليات تقدم ملاذا االعتبار، يف املحتملة النتائج تلك وضع ومع
أهداف: ثالثة تحقق سوف إنها الفكرة مؤيدو يقول إيران؟ مهاجمة عىل
العداء شديد بنظام واإلطاحة الشامل، الدمار أسلحة تطوير من إيران منع
املتحدة. للواليات موالية ديمقراطية جديدة حكومة وتعيني املتحدة، للواليات
من األمريكية النفط رشكات تمكن سوف الحكومة تلك أن يفرتضون وهم
إلعادة فرصة املتحدة الواليات وتعطي مجانًا، اإليراني النفط عىل الحصول
بقدر خطرة التصورات تلك لكن إيران، يف به تتمتع كانت الذي النفوذ بناء

خيالية. هي ما
باالنتصارات تاريخها ويحفل العالم، يف األمم أقدم من واحدة إيران
شاه4 وخشايار قورش3 أمثال من عظماء قادة فيها عاش وقد واألمجاد،
لها حرص ال إسهامات لهم كانت ومفكرين شعراء إىل باإلضافة وداريوس5،
قويٍّا شعوًرا اإليرانيني الخصب الرتاث ذلك أعطى وقد العاملية. الثقافة يف

(املرتجمة) ق.م. ٥٥٠–٥٢٩ بني حكم الفرس، ملوك أعظم أحد 3
(املرتجمة) ق.م. و٤٦٥ ٤٨٥ بني فاريسحكم ملك 4

ق.م. ٤٨٦– ٥٢١ فاريسحكم إخميني الثالث اإلخميني امللك األول، دارا أو داريوشاألول أو داريوساألول هو
(املرتجمة)
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مجرد تتعدى قومية وهوية برتاثهم، عاطفيٍّا وارتباًطا الجماعي، بالفخر
ويبغض سطحية. األكثر الوطنية أشكال تميز التي الوطنية الشعارات ترديد
من يضعف ال ذلك ولكن حاليٍّا، يحكمهم الذي النظام اإليرانيني من العديد
كان املتحدة الواليات قامت عندما أنه يعلمون فهم اإليرانية، باألمة ارتباطهم
السياسية، معتقداتهم عن النظر وبرصف عام، ألفي عىل يزيد دولتهم عمر

واشنطن. من تهديدات يسمعون عندما غضبًا معظمهم يستشيط
انتهاج عىل إلجبارها إليران األمريكي القصف فكرة أن ويبدو
رأي يف ولكن العراق، يف الهزيمة إثر عىل سخافة تزداد الديمقراطية
جميًعا فهم محزنة، مفارقة عىل الفكرة تلك تنطوي خاص بوجه اإليرانيني
تشق كانت الديمقراطية أن وهو األمريكيني، من كثري يعلمه ال ما يعلمون
ونظًرا .١٩٥٣ عام لقمعها املتحدة الواليات تدخلت عندما إيران يف طريقها
يف األمريكيني رغبة اعتبار اإليرانيني حق فمن التاريخية، الحقيقة لهذه
املتحدة الواليات أن تماًما يدركون وهم الغرابة، شديدة فكرة تحريرهم

اآلن. تحكمهم التي الظاملة الثيوقراطية6 الدولة إنشاء عىل ساعدت
بالدهم عىل الهجوم يؤيدون الذين األمريكيني أن اإليرانيني بعض ويرى
الواليات أن أيًضا الكثريون ويعتقد معهم، الديمقراطية جلب إىل يهدفون
الربنامج وهو النووي، إيران برنامج عىل القضاء إىل أساًسا تهدف املتحدة
املايض القرن من السبعينيات يف إيران عىل املتحدة الواليات طرحته الذي
طبيعيٍّا حًقا اإليرانيني معظم يراه والذي السلطة، يف الشاه كان عندما
حدتها تزيد التي التهديدات تلك وخلف املعلنة، األهداف تلك ووراء لبالدهم.
املرشوع إىل اإليرانيون ينظر واشنطن، يف بشدة الحرب طبول دقت كلما
تحويل يف ترغب املتحدة الواليات أن يعتقدون فهم تشاؤًما؛ أكثر نظرة
وتبني منها النفط تستخرج حيث والتابع، الحليف بني يقف كيان إىل إيران
املتحدة الواليات تدخل وراء الحقيقي السبب ذلك وكان أراضيها، عىل قواعد
تغريت قد أهدافها بأن لالعتقاد يدعونا ما يوجد وال ،١٩٥٣ عام إيران يف

جوهريٍّا. ًا تغريُّ

الدين رجال أو الكهنة من الحاكمة الطبقة تكون حيث اإلله، من مبارشة سلطته فيه الحاكم يستمد حكم نظام
(املرتجمة) سماوية. تعاليم يمتثلون أو اإلله من موجهني يعتربون الذين

6
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منذ واشنطن خطب يف أساسية مادة إيران عىل اللفظي الهجوم ظل
وصف بوش الرئيس أن املعروف فمن ،٢٠٠١ عام الحكم بوش الرئيس تويل
بدء يف ألقاه الذي الخطاب ويف العاملي، الرش» «محور من جزء بأنها إيران
العالم»، يف لإلرهاب الرسمي «الراعي إيران عىل أطلق الثانية الرئاسية فرتته
مقبول». «غري أمر نووية قوة إىل إيران تحول أن من بعد فيما وحذر
قائمة» رأس «عىل إيران تشيني ديك األمريكي الرئيس نائب وضع وقد
الخارجية وزيرة — رايس كوندوليزا ووصفت العالم، يف الرصاع مناطق
ويرص االشمئزاز». يثري «يشء بأنه اإلنسان لحقوق إيران سجل — األمريكية
حان أنه عىل املتحدة األمم لدى السابق املتحدة الواليات سفري بولتون جون
والتدابري العقوبات تؤدِّ لم وإذا إيران، عىل بشدة» الضغط «لزيادة الوقت
تغيري عىل اإليراني النظام إجبار إىل إيران ضد املتخذة األخرى القرسية
رصح وقد القوة.» استخدام يف نفكر أن الحالة تلك يف «فعلينا مساره،
السياسة شئون يف بوش الرئيس مؤيدي أحد ليربمان جوزيف السيناتور
اللعبة بقواعد اإليرانيون يلتزم لم «إذا قائًال: تليفزيوني حوار يف الخارجية
العسكرية القوة استخدام ذلك ويعني للعنف، اللجوء إىل نضطر فسوف

يفعلون.» عما ردعهم أجل من
فقد إيران، عىل للهجوم دعوته لتربير جديدة حجة ليربمان استخدم وقد
مائتي نحو مرصع يف تسبب مما العراق، يف املتمردين بمساعدة إيران اتهم
االتحاد زود فييتنام حرب أثناء ألنه عجيبة، حجة وتلك أمريكي، جندي
اآلالف عرشات مقتل يف تسببت وذخرية بأسلحة فييتنام شمال السوفييتي
كوريا يف حلفائها مع اليشء نفس الصني وفعلت األمريكيني، الجنود من
تهاجم لم املتحدة الواليات ولكن املايض، القرن من الخمسينيات يف الشمالية
مهاجمة نيكاراجوا يف ساندينو7 حكومة حاولت وال آنذاك، األسلحة موردي
األسلحة كانت عندما املايض القرن من الثمانينيات خالل املتحدة الواليات
يف واملدنيني الجنود مرصع يف يتسببون األمريكيون واملقاتلون األمريكية

عام من نيكاراجوا يف السلطة بزمام أمسك نيكاراجواني سيايس حزب هو الوطني للتحرير الساندينية الجبهة
أبطال أحد ،(١٨٩٥–١٩٣٤) ساندينو سيزار بأوجستو تيمنًا االسم بهذا الحزب وسمي .١٩٩٠ حتى ١٩٧٩

(املرتجمة) األمريكي. االحتالل ضد النيكاراجوانية املقاومة

7
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قدم قديمة وسيلة الحروب أثناء لألصدقاء املساعدة تقديم إن نيكاراجوا؛
إلخفاقها فداء كبش عىل للعثور بوش إدارة تلهف مع واآلن باإلنابة. الحرب
عنيف عسكري إجراء «اتخاذ عىل املتحدة الواليات ليربمان يحث العراق، يف

العراق.» يف األمريكيني قتل من ملنعهم اإليرانيني ضد
غري املنعزلة الفقرية الصغرية للدول مفزعة تلك التهديد لغة تكون قد
إيران مثل بنفسها تفخر أمة إىل التهديد هذا مثل يوجه عندما ولكن اآلمنة،
الناس ويوحد املقاومة، حدة من يزيد حيث عكيس، تأثري إىل يؤدي فإنه
ذلك يف مثلهم «بلطجية»، يعدونهم ممن األوامر يتلقوا أن يحبون ال الذين

العالم. شعوب بقية مثل
املتحدة الواليات من أطول فرتة إيران عدو ظلت التي بريطانيا أن ويبدو
الربيطانية الرسية املخابرات تعاونت ١٩٥٣ فعام الدرس، هذا تعلمت قد
وعىل مصدق، الوزراء رئيس خلع أجل من األمريكية املركزية املخابرات مع
معاداة من أكثر إيران يف بريطانيا معاداة حمى زادت العرشين القرن مدار
عرش تسعة عىل القبض إيرانية دورية ألقت عندما ولكن املتحدة، الواليات
بطريقة اإليرانية املياه دخلوا أنهم زعمت بريطانيٍّا بحريٍّا وجنديٍّا بحاًرا
عىل الربيطانيني القادة فعل رد اختلف ،٢٠٠٧ عام ربيع يف قانونية غري
إليهم املشار الجنود كان لو األمريكيني القادة فعل رد عن تماًما األمر ذلك
لن أنه مراًرا بلري توني الوزراء رئيس أكد فقد األمريكي؛ للجيش ينتمون
للقوة، اللجوء تماًما واستبعد األرسى، لتحرير الدبلوماسية لألساليب إال يلجأ
األرسى رساح فأطلقت اإليرانية، الحكومة يف بشدة املوقف ذلك أثر وقد
تزعزع املدى طويلة أزمة عنها نجمت ربما واقعة انتهت وهكذا برسعة،
ماء الطرفني من أي يفقد أن دون التفاوض خالل من املنطقة استقرار

وجهه.
وجه يف أنيابهم عن يكرشوا كي فرصة أي األمريكيون القادة ينتهز ال
زعزعة شأنها من العمليات من سلسلة بدءوا أيًضا إنهم بل فحسب، إيران
لم لو رسية العمليات تلك تعد أن يمكن وكان اإلسالمي، النظام استقرار
يتمثل األمريكي املرشوع من جزء وكان بها. علم عىل طهران يف النظام يكن
لجماعات علنًا الكونجرس خصصها الدوالرات من املاليني عرشات إرسال يف
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املاليل8 يعترب أن الطبيعي فمن وهكذا إيران. يف للديمقراطية مؤيدة يراها
التدمري أو للعدوان محتملة أداة إيران يف خاصة منظمة كل الحاكمون
من املئات إرسال يف تسببت النظام لفرض قاسية حمالت فأطلقوا األمريكي،
حيث بطهران، إيفني سجن يف املتمثل السفيل العالم إىل املثاليني اإليرانيني
مساوية بنسبة القانونية حقوقهم ممارسة من ومنعهم السجناء ينترشتعذيب
عند إنه اإليرانيون املعارضون ويقول جوانتانامو. يف األمريكي للسجن تقريبًا
أموالهم، مصادر عن بسؤالهم إال يهتمون املحققون يكاد ال عليهم القبض
األموال املتحدة الواليات وبتخصيص أمريكي. مصدر من منها أّي يأتي هل
ساعدت اإليراني، النظام استقرار زعزعة إىل رصاحة يهدف لربنامج عالنية
يف الديمقراطي التقدم مساحة وتقليل املعارضة لقمع قاسية حملة بدء عىل

بها. التمسك تزعم التي الحرية وإعاقة إيران
يف السيايس املشهد تشكيل إلعادة الخرقاء املحاولة تلك جانب وإىل
بعض أرسلت فقد مبارشًة، أكثر بطرق أيًضا املتحدة الواليات تتدخل إيران،
قطر. إىل الثقيلة القنابل وقاذفات العربي الخليج إىل الطائرات حامالت
يف ا رسٍّ املتحدة الواليات بدأت الصحفية للتقارير فطبًقا ذلك، إىل وباإلضافة
وبعض واألذربيجانيني10 والبلوش9 األكراد من املسلحة العصابات تمويل
ومقاتيل اإليرانيني املسئولني باغتيال اشتهرت التي إيران يف العرقية األقليات
إيران يف النظام إخافة إىل تلك الضغط أشكال وتهدف الثوري، الحرس
املعارضة قمع إىل النظام تقود ذلك من عوًضا ولكنها أعصابه، إفقاده أو

الرشاسة. من بمزيد املحلية
إيران تجاه املتحدة الواليات سياسة خلف الكامنة النظرية أن ويبدو
يف ولكن للضغوط، التقليدية األشكال أمام اإليراني النظام ضعف هي

وتركيا إيران قبيل من مناطق يف استخدامه ويشيع اإلسالمية، الطوائف بعض عند مسلم فقيه وهو مال جمع
إمام أو محيل دين رجل عىل ويطلق والبوسنة، الوسطى وآسيا الهندية القارة وشبه وأفغانستان وباكستان

(املرتجمة) مسجد.

8

الخليج دول من وغريها املتحدة العربية واإلمارات عمان وسلطنة وإيران باكستان يف توجد التي األعراق أحد
والفارسية والهندية العربية منها لغات عدة من مزيًجا تعد التي الخاصة بلغتهم ويتميزون طويل، وقت منذ
إليها هاجروا التي املجتمعات يف اندمجوا أنهم إال خاصة، وتقاليد بعادات ويتميزون الحرص، ال املثال سبيل عىل

(املرتجمة) الخصوص. عىل والعمانية الخليجية املجتمعات ومنها

9

القوقاز بني املنطقة يف وأيًضا أذربيجان جمهورية ويف إيران غرب شمال يف عام بوجه تعيش عرقية مجموعة
(املرتجمة) وقوقازية. وتركية إيرانية خصوصيات ذو ثقايف مرياث لديهم واألذربيجانيون إيران. وهضبة

10
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انهيار أدى فقد عليه؛ كان مما أقوى أصبح النظام ذلك فإن األمر حقيقة
يف وتسبب الشمالية إيران حدود عىل الضغط خفف الذي السوفييتي االتحاد
اسرتاتيجية فرص إتاحة إىل مسلمة أقليات ذات عديدة جديدة دول ظهور
اقتصادية قوة منحها إىل النفط أسعار ارتفاع أدى حيث إيران، أمام كثرية
فجائي نحو وعىل والعرشين، الحادي القرن من األوىل األعوام يف جديدة
لتحالف قيادتها عن مناسبة كل يف تعلن التي — املتحدة الواليات قدمت
النظامني عىل القضاء يف تتمثل إليران كبرية خدمة — إيران ضد عاملي
كانت التي أفغانستان يف طالبان حكومة وهما بشدة، إيران تخشاهما اللذين
حسني صدام وحكومة اإليرانيني، ضد متعصبني سنيني ملتطرفني خاضعة
القرن من الثمانينيات يف مدمرة حربًا إيران معها خاضت التي العراق يف

املايض.
منذ منتظم نحو عىل يزداد األوسط الرشق يف اإليراني التأثري أخذ وقد
اإلعجاب تكن شيعية الجديدة العراقية فالحكومة للعراق، األمريكي الغزو
إيران عىل قرضاي حامد األفغاني الرئيس ويطلق معها، وتتعاون إليران
وجهة من كبريًا نًرصا اإليراني النظام حقق لبنان ويف العزيزة». «صديقتنا
هللا حزب ميليشيات قاومت عندما ٢٠٠٦ عام املسلمني من العديد نظر
بعد البناء إعادة جهود تولت ثم مدمًرا، إرسائيليٍّا عدوانًا إيران تدعمه الذي

الحرب.
ومرص سوريا من كل وانشغال فوىض، حالة يف العراق وبوقوع
الرشق يف الوحيدة اإلسالمية القوة إيران أصبحت الداخلية، بالتحديات
نفوذ زاد فقد حدودها؛ خارج األحداث يف التأثري عىل القادرة األوسط
باإلضافة الفلسطينيني، عىل تأثريها وزاد وسوريا، ولبنان العراق يف إيران
والجهاد وحماس هللا حزب جماعات مثل حكومية غري أخرى عنارص إىل
الحديث، التاريخ يف اآلن عليها هي التي بالقوة قط إيران تكن ولم اإلسالمي.
القوة فطفرة املتحدة، الواليات إىل يرجع ذلك يف الفضل معظم أن والعجيب
قادتها يستغل بل الخاص، جهدها نتاج تأت لم بها تتمتع التي والنفوذ

ملصلحتهم. األمريكية األخطاء
عندما شديد بعنف الحرية نحو إيران تقدم املتحدة الواليات أوقفت
عىل املرتتبة املدى بعيدة والنتائج ،١٩٥٣ عام مصدق الوزراء رئيس خلعت
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مجموعة أعطت قرن نصف ميض وبعد الدولتني. لكال مدمرة جاءت ذلك
أحدث الذي الحدث وهو العراق، بغزو أوامرها األمريكيني القادة من أخرى
يف البعض يزال فال الهزائم تلك من الرغم وعىل مشابًها. كارثيٍّا تأثريًا
إيجابية تغريات إىل تؤدي أن يمكن العسكرية القوة أن يعتقدون واشنطن
الشجعان اإليرانيون الديمقراطيون هم األمر ذلك يخىش من وأكثر إيران، يف

عليهم. ذلك خطورة رغم بالدهم يف لإلصالح بحمالت يقومون الذين
الذي — جانجي أكرب اإليراني املتمرد مع ٢٠٠٧ عام أجري حوار ويف
املسئولني فيه يتهم كتاب تأليف بسبب السجن يف شاقة سنوات ست قىض
متهمة اإليرانية الدولة «إن قال: — سياسية اغتياالت بتنظيم اإليرانيني
العسكري الهجوم ولكن ملواطنيها، عديدة أساسية حقوق بانتهاك بالطبع
كارثة الهجوم يكون فسوف … املشكلة لتلك فعاًال أو عادًال حالٍّ ليس
نمو من أيًضا يعزز وسوف بأرسها، املنطقة وعىل الربيء إيران شعب عىل
املسيحي اليهودي الغرب بأن االعتقاد إحياء ويعيد املنطقة، يف األصولية
وفلسطني أفغانستان من اإلسالمي، العالم يهاجم املتحدة الواليات بقيادة
يف الحالية األمريكية العسكرية التهديدات ساهمت لقد … وإيران العراق إىل
باسم إيران يف الناشئ املدني املجتمع قمع حرية اإليرانية الحكومة إعطاء
اإلصالحيني بعض إن حتى الديمقراطي الخطاب عىل وغطت القومي، األمن
األجنبي. والغزو املحيل االستبداد الرحى: شقي بني أنفسهم يرون اإليرانيني
طريق عن تحقيقه يمكن ال ولكن رضورة، إيران يف السيايس التغيري إن

األجنبي.» التدخل
الواليات إن قال إذ األهمية، غاية يف نقطة جانجي أثار نفسه الحوار ويف
وذلك الديمقراطية، لواء تحمل كدولة إيران لدى باملصداقية تتمتع ال املتحدة
وأيًضا قرن، نصف منذ هناك الديمقراطية عىل القضاء يف دورها بسبب
يف املدني املجتمع بتنمية اهتمام أي إبداء يف الحني ذلك منذ إخفاقها بسبب

إيران.
وجهة يف يشرتكون اإليرانيني معظم أن «أعتقد قائًال: جانجي وأضاف
إيران أهمية أن يرون فهم األمريكية، الخارجية السياسة بشأن عامة نظر
اإلقليمية السياسة يف ودورها تمتلكها التي الهائلة الطاقة موارد من تنبع
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والرفاهية السالم وتحقيق اإليرانية االقتصادية والتنمية الثقافة وأن فحسب،
السياسات صناع تعني ال أمور اإليراني للمواطن األساسية الحقوق وتوفري
الواليات دعمته الذي االنقالب أبًدا اإليرانيون ينىس فلن … يشء يف األمريكية
التي الديمقراطية املعتدلة القومية بالحكومة أطاح والذي ١٩٥٣ عام املتحدة
وهكذا منغلق، دكتاتوري سيايس بنظام وأتى مصدق، محمد د. يرأسها كان
الديمقراطية.» لتحقيق التاريخية الفرص أهم إحدى اإليراني املجتمع فقد
يف العنيف تدخلها لقاء غاليًا الثمن تدفع املتحدة الواليات تزال وال
يلعنها فسوف اآلن أخرى مرة إيران هاجمت وإذا مضت، عقود منذ إيران
الحقيقة، تلك العقالء األمريكيون ويدرك آخر. قرن نصف ملدة اإليرانيون
يف خبري وهو بوسطن، بجامعة نورتون ريتشارد إيه األستاذ حذر حيث
العراق دراسة ملجموعة مستشاًرا قبل من عمل اإلسالمية السياسية الحركات
العاقلة األصوات إسكات إىل األمريكية الهجمة «ستؤدي قائًال: األحزاب، ثنائية
يف املتحدة للواليات صعوبة أكثر الحياة تجعل لكي الدافع وتمنحها إيران، يف
الدولية.» النفط تجارة تعوق أن أيًضا املحتمل ومن أخرى، وأماكن العراق
الذي املحنك األمريكية املركزية املخابرات ضابط — بريدن ميلت ووصف
بأنها الفكرة تلك — الثمانينيات يف أفغانستان يف األمريكية الحرب أدار
عدا أحًدا يفيد لن إيران مع حرب يف الدخول «إن قائًال: وأكد «مجنونة»،
يف عضًوا كان للدفاع وزيًرا يصبح أن قبل جيتس روبرت إن بل إيران.»
باتباع أوىص وقد إيران، تجاه املتحدة للواليات املتاحة الخيارات يدرس فريق

والحوار. املعاملة عىل يعتمد معدل» اسرتاتيجي «توجه
املتحدة الواليات التزام املعدل التوجه ذلك مظاهر أول يكون أن ويجب
الواليات الستعداد ونظًرا اإليرانية. الحكومة مع املرشوط غري املبارش بالحوار
إيران مع التفاوض رفضها فإن البغيضة، النظم كافة مع للتفاوض املتحدة
قائم الرفض فهذا عكسية؛ لنتيجة أيًضا يؤدي بل فحسب، للحرية يدعو ال
أعلن وقد األعداء. مع التفاوض عن ينهى الذي الغريب املبدأ عىل الظاهر يف
ألنهم إيران مع املوسعة املباحثات يرفضون أنهم بوش إدارة يف مسئولون
ترتكب التي األعداء الدول ولكن السيئ»، «السلوك مكافأة يف يرغبون ال
معها التعامل يف الدول كل ترغب أن يجب التي ذاتها هي السيئ» «السلوك
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تهديًدا وتمثل كبري بنفوذ الدول تلك تتمتع عندما وخاصة عاجلة، بصورة
تكون أن يمكن فال اليوم، إيران وضع غرار عىل العاملي لألمن متزايًدا
لسياسة أسًسا اللهجة حادة مطالب ووضع والتهديد والشجب الغطرسة

سليمة. خارجية
التفاوض عن عاجزة املتحدة الواليات جعل خفيٍّا آخر سببًا هناك ولكن
السياسية الطبقة إن حيث األخرية، عاًما وعرشين الخمسة طوال إيران مع
التي الرهائن أزمة وذل الشاه خسارة صدمة من قط تتعاف لم األمريكية
ويبدو اإلهانات، تلك مسئولية الحايل اإلسالمي النظام ل تحمِّ وهي أعقبتها،
من أكرب إيران من القديم بالثأر األخذ عىل واشنطن يف البعض إرصار
تتمكن أن وإىل وشعبها، حكومتها مع جديدة عالقات بناء عىل حرصهم
الشديد عنادها عن والتخيل النفيس الحاجز ذلك تخطي من املتحدة الواليات
أي هناك يكون فلن إيران، مع جدية محادثات إلجراء القاطع ورفضها

البلدين. بني العالقات يف حقيقي تحسن
اآلن التفاوض تجعل النووي إيران برنامج بشأن العنيفة األزمة إن
للنجاح، بفرصة املفاوضات تلك تحظى وكي قبل، ذي من أكثر ملحة حاجة
تمتلك وحدها املتحدة الواليات إن حيث وثنائية، مبارشة تكون أن يجب
مستقبيل. اتفاق أي يف تطلبها التي األمنية الضمانات إيران إعطاء سلطة
كال ع يشجَّ بحيث مرشوطة، غري املفاوضات تلك تكون أن أيًضا ويجب
الدبلوماسيني بني اللقاءات تكون وقد الخالف. نقاط إثارة عىل الطرفني
األوىل وهي — العراق إىل االستقرار جلب طرق لبحث واإليرانيني األمريكيني
مباحثات إجراء نحو للتقدم وسيلة — اإلسالمية الثورة قيام منذ نوعها من
ولكنها «إيجابية»، بأنها االجتماعات تلك الجانبني كال وصف وقد موسعة،

شاملة. مفاوضات إىل تؤدي أن يجب ا حقٍّ إيجابية تكون كي
كل انتهجتها التي السياسة املفاوضات لتلك النموذجية األمثلة ومن
من السبعينيات يف عالقتهما إحياء أعادا عندما والصني املتحدة الواليات من
شنغهاي بيان العملية تلك عن صادرة وثيقة أول وكانت املايض، القرن
تنازل أي طرفيه من أي يقدم فلم حقيقته، غري عىل بسيًطا يبدو كان الذي
وتعهًدا طرف كل بمخاوف قائمة كان البيان ولكن التزام، بأي تعهد أو
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طيبة بداية الوثيقة تلك مثل وتعترب فقط. حلها أجل من الجاد بالتفاوض
وإيران. املتحدة الواليات بني جديدة لعالقة

األخرى؟ تجاه إحداهما الدولتني من كل تحملها التي املخاوف ما
القائمة، رأس يف النووي إيران برنامج املتحدة الواليات تضع سوف بالطبع
الترصفات مناقشة يف إيران ترغب وسوف الدويل. لإلرهاب اإليراني الدعم يليه
اآلخر أن طرف كل يعتقد حيث نظامها، تقويض إىل تهدف التي األمريكية

األوسط. الرشق يف العنف ارتكاب عن مسئول
بني كثرية اتفاق نقاط تكمن الواضحة االختالف نقاط وراء ولكن
العداء مناصبة عليهما يكتب لم الدولتان فهاتان وإيران، املتحدة الواليات
املمكن من بل عديدة، اسرتاتيجية أهداف يف يشرتكان الواقع يف وهما قط،
االستقرار جلب يف بشدة يرغبان فكالهما ما؛ يوم يف حليفني يصبحا أن
القاعدة مثل املتطرفة السنية الحركات يبغض وكالهما وأفغانستان، للعراق
لألسواق البرتول من ثابت احتياطي توفري إىل يسعى وكالهما وطالبان،
النفط صناعة تعترب وحاليٍّا أسبابه، لديه منهما كل كان وإن الغربية،
من املليارات عرشات استثمار إىل تحتاج وهي للخطر، معرضة إيران يف
وشهية ضخم مال رأس تمتلك املتحدة الواليات حني يف فيها، الدوالرات

للنفط. مفتوحة
جديدة عالقة إقامة من يستفيدوه كي الكثري األمريكيني أمام يزال ال
التي الغضب مشاعر تهدئة إىل تؤدي أن أمكنها إذا خاصة إيران، مع
االنقسام أصبح فقد تستفيد؛ سوف أيًضا وإيران األوسط، بالرشق تعصف
إيران يف والفقراء األغنياء بني الهوة مثل اإليراني والنظام الشعب بني
ونسبة يرحم، ال والتضخم األخرية، العقود خالل عليه كان مما أكرب تماًما،
إدمان مثل االجتماعية واألمراض الشباب، بني خاصة االرتفاع شديدة البطالة
يشء عىل االقتصادي القطاع يعتمد وال كالوباء، انترشت والبغاء املخدرات
الخانقة الحكومية السيطرة إىل كبرية بصورة ذلك ويرجع النفط، سوى
املتبادلة االتهامات من الالنهائية الدورات وتلك األجنبية. االستثمارات وقلة
أن يمكن جديد منهج اتباع من الجانبني كال تمنع وطهران واشنطن بني

كالهما. منه يستفيد
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وإيران املتحدة الواليات بني الشاملة املفاوضات أن املؤكد غري ومن
يعترب الشأن ذلك يف بمحاولة القيام عدم ولكن النهاية، يف تنجح سوف
حدوث إىل الشاملة للمحادثات عرض تقديم يؤدي وقد فادًحا. تاريخيٍّا خطأ
ما حول النفعيني املتشددون يجادل حيث اإليراني، النظام يف صغرية أزمة

ال. أم العرض يقبلون كانوا إذا
وهي التسوية، سوى إلنجاحها طريقة يوجد ال املحادثات بدء وفور
من الهدف أنها مع اآلن حتى يرفضانها الطرفان يزال ال التي الطريقة
السيئ»، «للسلوك مكافأة إيران مع شاملة محادثات بدء يعترب وال التفاوض.
واملساهمة املتقلب الرصاع حدة من التخفيف يمكنها حلول عن بحث ولكنه

العاملي. األمن يف
طموحاتها جماح كبح بها إليران يمكن التي الوحيدة الطريقة وتعترب
وسوف األمنية، مخاوفها فيها تعالج كربى» «صفقة إجراء هي النووية
يف جديد أمني بناء إنشاء إىل ويؤدي إيران حدود يتعدى حالٍّ ذلك يتطلب
النووي برنامجها عن إيران تخيل نتوقع أن املعقول غري فمن األوسط؛ الرشق
الواليات — العاملي وعدوها — إرسائيل — اللدود اإلقليمي عدوها دام ما
شبه التهديدات من مجموعة ويصدران نووية أسلحة يمتلكان — املتحدة

إليران. الرصيحة
الذي االتفاق أعينهم نصب املتفاوضون يضعها قد التي االتفاقات ومن
وعد مقابل ففي الشمالية؛ وكوريا املتحدة الواليات بني ٢٠٠٧ عام وقع
بها، الخاص النووية األسلحة برنامج عن نهائيٍّا بالتخيل الشمالية كوريا
مع كاملة» دبلوماسية عالقات إنشاء «محاولة عىل املتحدة الواليات وافقت
خطوات و«اتخاذ عليها، االقتصادية العقوبات وتخفيف الشمالية، كوريا
التي الدول قائمة ومن اإلرهاب تدعم التي الدول قائمة من إلزالتها عملية»
مجموعات وإنشاء العدو، مع التجارة قانون معها التجارية املعامالت يقيد
جديدة «آلية وإيجاد املنطقة، من النووي السالح نزع بشأن للتفاوض عمل
يف نجحت قد املبادئ تلك كانت وإذا آسيا». رشق شمال يف واألمن للسالم
أن يمكنها فبالتايل الشمالية، وكوريا املتحدة الواليات بني اتفاق صياغة
األمن تعزيز عىل الشمالية كوريا عن قدرتها تزيد التي إيران عىل تنطبق

تهديده. أو العاملي
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الطويل، املدى عىل إيران نحو الجديد األمريكي التوجه ينجح وكي
أي أو — إيران تنعم فكي النظام، مع فقط محادثات عىل يقترص أال يجب
وسطى طبقة بها تكون أن يجب والديمقراطية باالستقرار — أخرى دولة
االجتماعي التواصل صور كل تعزز أن املتحدة الواليات مصلحة ومن قوية.
مناخ ظل ففي املختلفة، اإليراني املجتمع طوائف مع واالقتصادي والسيايس
بها. مرحبًا بل ممنوعة إيران مع األمريكية املرشوعات إقامة تصبح لن جديد
الواليات تدعو سوف لإليرانيني املمنوحة التأشريات عدد من الحد من وبدًال
بدءًا باألمريكيني، إيران وتمأل إليها اإليرانيني من ممكن عدد أكرب املتحدة
والفنانني. والكتاب املرشوعات وأصحاب الفالحني إىل واألساتذة الطلبة من
فهي االرتباط، من النوع ذلك فرصة تنتهز كي مستعدة إيران إن
ووعيًا الخارجي بالعالم االتصال إىل يتعطش مزدهًرا مدنيٍّا مجتمًعا تضم
يف اإلخفاقات أوضحت وكما مىض. قرن من أكثر إىل يرجع ديمقراطيٍّا
فالديمقراطية الخارج؛ من دولة عىل الديمقراطية فرض يمكن ال العراق،
ويف املشكالت، لحل وطريقة حياة منهج لكنها انتخابات، إجراء يف تتمثل ال
الدول من النقيض وعىل ببطء. الديمقراطية بالقيم الوعي ينمو مجتمع أي
دستورها إقرار منذ الديمقراطية نحو تتقدم إيران ظلت املنطقة يف األخرى
الدوام عىل يُحرتم اإليراني الدستور يكن ولم مىض، قرن من أكثر منذ األول
أظهر الفرتة تلك طوال ولكن نزيهة، دائًما اإليرانية االنتخابات كانت وال
من العديد هناك يزال وال الديمقراطية بمعنى عميًقا وعيًا اإليراني الشعب
أكثر إيران يف الديمقراطي للتغيري أرضخصبة أيًضا وهناك لها. املتعطشني
املواطنني من العديد أن للنظر الالفت ومن أخرى. إسالمية دولة أي من
القادة يستغل أن ويجب املتحدة، للواليات إعجاب بقايا يحملون اإليرانيني

ملصلحتهم. النقطة تلك األمريكيون
تنطوي بها النظام عنق كرس ومحاولة إيران عىل الهجوم فكرة إن
تحسن يليه سوف الهجوم ذلك أن وهو الخطورة، منتهى يف افرتاض عىل
االعتقاد؛ ذلك صحة تنفي مريرة بتجربة اإليرانيون مر وقد األوضاع، يف
واألصوليون الشيوعيون توحد املايض، القرن من السبعينيات أواخر ففي
افرتضوا ألنهم وذلك بالشاه، اإلطاحة أجل من الليرباليون مصدق وأنصار
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اآلن الكثريون يعتقد ولكن أفضل، يكون سوف ذلك بعد يأتي نظام أي أن
فادًحا. خطأ كان ذلك أن

إيران يف جديد نظام أي أن يربهن أن واشنطن يف البعض ويحاول
األجانب، بكراهية يتميز الذي القمعي املال نظام من أفضل يكون سوف
اآلن إيران عىل هجوم شن يؤدي أن املتوقع فمن بشدة؛ مخطئون ولكنهم
مثل ويف العراق، أصابت التي تلك تشبه البالد يف الفوىض من حالة إىل
املتطرفني عىل تسيطر مركزية سلطة هناك يكون لن الفوضوية البيئة تلك
املتطرفون هؤالء يتضمن أن للخوف يدعو ما وأكثر العنف. أحداث مرتكبي
خرباتهم اإليرانيني استخدام احتمال يزيد فسوف غاضبني، نووين علماء
حدوث عند اإلرهابية الجماعات إىل الشامل الدمار أسلحة لنقل التكنولوجية
أن يمكن أنها بافرتاض إيران، يف النووية املنشآت قصف يكون ولن هجوم،
أكثر تهديدات ظهور إىل قطًعا يؤدي مؤقت حل سوى كلها، وتدمر تكتشف
الربادعي محمد د. أوضح وكما اآلن، إيران تمثلها التي تلك من خطورة
وتدمريها، مهاجمتها يمكن املباني فإن الذرية، للطاقة الدولية الوكالة مدير

بالقنابل». قصفه يمكن ال «العلم ولكن
عام الديمقراطية طريق عن بعيًدا إيران املتحدة الواليات وبسحب
لم تهديدات ظهور إىل الحًقا أدت االستقرار عدم من دوامة أنشأت ،١٩٥٣
والضغط العزلة فرض من الطويلة األمريكية الحملة تؤدِّ ولم متوقعة. تكن
الضغط ذلك استمرار ويعني إيران. سلوك يف تغيري أي إىل والتحذيرات
يؤدي سوف أنه واشنطن يف البعض يعتقد الذي التوتر يف مضطردة زيادة
االضطراب من جديد عهد إىل سيقودنا الذي الهجوم وهو عسكري، هجوم إىل
النووي. اإلرهاب بخطر محاط املرة تلك يف ولكنه املحيطة، واملنطقة إيران يف
لخلع األمريكية املركزية املخابرات وضعتها التي الخطة تسببت لقد
مآٍس يف أياكس، عملية الكودي باالسم عرفت والتي مصدق، الوزراء رئيس
للواليات املضاد اإلرهاب نشأة يف أيًضا ساهمت وقد إليران، لها حرص ال
الحقبة تلك وتعترب املتحدة. الواليات أمن إضعاف يف تسببت وأخريًا املتحدة،
العرشين. القرن تاريخ يف املرتدة» «الرضبة ملفهوم تجسيًدا األمثلة أوضح من
أن يجب وحدة، عنًفا واشنطن يف إليران املضاد الخطاب يزداد حيث واليوم،
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شنته الذي األخري الهجوم خطورة مدى الرسعة وجه عىل األمريكيون يدرك
املسئولية يف التفكري أيًضا عليهم يتعني وقد إيران. عىل املتحدة الواليات
التاريخ ذلك إثر عىل إيران نحو املتحدة الواليات تتحملها التي األخالقية

املؤلم.
إعادة تفهم عىل قدرة نيكسون ريتشارد األمريكي الرئيس أظهر لقد
املرير األمريكي العداء من قرن ربع تجاهل طريق عن العاملي القوى توازن
يهتف واليوم التاريخ. مجرى تغيري إىل املغامرة تلك وأدت الصني، تجاه
إيران بني عالقة تصور يمكنه الجرأة تلك بمثل أمريكي بقائد مطالبًا العالم
.١٩٧٩ عام منذ البلدين بني نشأت التي تلك عن تختلف املتحدة والواليات
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مذكراتها، كتبت مسنة إيرانية لسيدة كتاب توقيع حفل حرضت يوم ذات
تتطرق لم أنها ومع باألحداث، الحافلة حياتها عن ساعة ملدة تحدثت وقد
قرابة بصلة ترتبط عائلتها أن عابرة بصورة ذكرت فإنها السياسة إىل
وعرشين ستة ملدة إليران وزراء رئيس كان الذي مصدق محمد عائلة مع
نظمته انقالب يف به وأطيح املايض، القرن من الخمسينيات بداية يف شهًرا

األمريكية. املركزية املخابرات
قائًال: فاندفعت فضويل أقاوم أن أستطع لم حديثها من انتهت أن وبعد
هل به؟ أطاح الذي االنقالب عن تتذكرينه الذي ما مصدق، ذكرت «لقد
واضطربت، السيدة تأثرت الفور وعىل األمر؟» ذلك عن املزيد إخبارنا يمكنك
أحببنا لطاملا األمريكيون؟ أيها الشنعاء الفعلة تلك فعلتم «ملاذا وصاحت:
املثالية، الدولة العظمى، الدولة هي نظرنا يف املتحدة الواليات وكانت بالدكم،
األخرى الدول فيه كانت الذي الوقت يف املساعدة يد لنا قدمت التي الدولة
مرة املتحدة بالواليات إيراني أي يثق لم الحدث ذلك بعد ولكن تستغلنا.
الذين الرهائن مشكلة حدثت ملا ذلك، تفعلوا لم لو أنكم لك وأؤكد أخرى.
ملاذا ،١٩٥٣ عام مشاكلكم كل بدأت لقد طهران. يف سفارتكم يف احتجزوا

ذلك؟» فعلتم
تفصل واإلدراك املعرفة يف كبرية فجوة وجود االنفجار ذلك عكس
منذ تقريبًا الجميع يعلم إيران ففي اإليرانيني، وغري اإليرانيني معظم بني
١٩٥٣ عام الديمقراطي الحكم إنهاء عن مسئولة املتحدة الواليات أن عقود
وقد طويلة، فرتة حكمه استمر الذي شاه رضا محمد الدكتاتور وتنصيب



الشاه أتباع

التي ١٩٧٩ عام اإلسالمية الثورة نشوب إىل الدكتاتوري الحكم ذلك أدى
بوصفه اإلرهاب اعتنقت ألمريكا معادية ثيوقراطية بدولة السلطة إىل أتت
الغرب ضد املتعصبني الدولة تلك تطرف ألهم وقد الحكم، أدوات إحدى
إرهابية وجماعات القاعدة وجدت حيث أفغانستان خاصة عديدة، دول يف

لها. موطنًا أخرى
تحاول دولة وألي املتحدة للواليات صارًخا تحذيًرا األحداث تلك وتعد
تدعم التي الحكومات تترصف ما وغالبًا أخرى. دولة عىل إرادتها فرض
يف تكسب سوف أنها منطلق من املسلح الغزو أو الثورات أو االنقالبات
تعاودها، قد االنتصارات تلك أشباح ولكن تفعل. ما وغالبًا األمر، نهاية
الرشق عىل خاص بوجه األمر ذلك وينطبق ومأساوية. مدمرة تكون وأحيانًا
والتاريخ التقاليد تساهم حيث واملتقلبة، املعقدة األوضاع ذي الحايل األوسط
األجانب. من العديد يفهمها ال بطرق السياسية الحياة تشكيل يف والدين
العداء من العنيفة باملوجة املتحدة الواليات يف الناس معظم صدم لقد
سبب عن فكرة األمريكيني لدى يكن فلم ،١٩٧٩ عام أعقاب يف ألمريكا
شعبها أن يتخيلون كانوا دولة يف تجاههم العميقة الكراهية مشاعر تفجر
ما يعلم املتحدة الواليات يف أحد يكن لم ألنه وذلك الود، مشاعر لهم يكن

.١٩٥٣ عام األمريكية املركزية املخابرات فعلته الذي
إمرباطورية هز يف تسبب فقد زمانه، يف عظيًما رجًال مصدق محمد كان
قادة وحاول العالم، أنحاء كل يف للناس معروًفا اسمه وكان العالم، وتغيري
مجلة اختارته عندما أحد يفاجأ لم ولذلك خلعه، والحًقا عليه التأثري العالم
يحصل كي ترششل ووينستون أيزنهاور ودوايت ترومان هاري بني من تايم

.١٩٥١ عام العام رجل لقب عىل
املخابرات أطلقته الذي الكودي االسم وهو — أياكس عملية كانت لقد
األوسط والرشق إليران كبرية صدمة — مصدق ضد االنقالب عىل األمريكية
املركزية املخابرات فيها تساهم مرة أول تلك كانت فقد االستعماري، والعالم
لألعوام به يحتذى نموذًجا وضعت وقد أجنبية، بحكومة اإلطاحة يف األمريكية
املتحدة. للواليات الناس ماليني بها ينظر التي الطريقة وغريت القادمة،
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التيارات مصادر عن الكثري توضح قصة علينا يقص الكتاب هذا إن
بل فقط، رائعة مغامرة قصة ليس وهو اآلن، العالم تجتاح التي العنيفة

للمستقبل. عميل ودرس املايض من تحذيرية رسالة هو
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وتقدير شكر

الحقيقة لكشف كبرية جهوًدا الباحثني من متفانية صغرية مجموعة كرست
إرصاًرا الباحثني هؤالء أكثر ومن .١٩٥٣ بانقالب أحاطت التي األحداث وراء
املجموعة. لتلك الرسمي غري العميد أصبح الذي جاسورويسكي جيه مارك
وفخر أبراهاميان إيرفاند املهمة تلك شاركوه الذين اآلخرين الباحثني ومن
وريتشارد برين ومالكولم بهروس ومازيار بيل إيه وجيمس عظيمي الدين
هايس آن وماري جود إف وجيمس علم ومصطفى ديبا وفرهد كوتام دابليو
جهودهم، وبفضل زابيه. وسيرب لويس روجر وويليام كاتوزيان ما وهو

ممكنًا. للنور الكتاب هذا خروج أصبح
ولكنها لالنقالب، الخاصة روايتها األمريكية املركزية للمخابرات كان
نيويورك صحيفة إىل منها نسخة ترسبت ٢٠٠٠ وعام طويلة، لفرتة ا رسٍّ ظلت
كثرية. تفاصيل وأضافت االنقالب عن املعلومات معظم صحة فأكدت تايمز
الصحفي ريزن جيمس للسيد وتقديري شكري خالص عن أعرب أن وأود

نرشه. يف به اضطلع الذي للدور الخرب ذلك عىل حصل الذي
لتعاونهم واألرشيف املكتبات أمناء إىل الشكر أوجه أن أيًضا وأود
العامة املكتبات أمناء بالذكر وأخص والخربة، الوقت ملشاركة واستعدادهم
ومكتبة بشيكاجو للحقوق كينت ومكتبة إلينوي بوالية بارك وأوك بشيكاجو
بمدينة ترومان هاري ومكتبة كنزاس بوالية أبيلني بمدينة أيزنهاور د. دوايت
مريالند بوالية بارك بكوليدج القومي واألرشيف ميزوري بوالية إنديبندنس

بإنجلرتا. ساري بمقاطعة جاردنز بكيو العامة السجالت ومكتب
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الكتاب من األوىل املسودات قرءوا من إىل الشكر أوجه أن أيًضا وأود
بايراسيل وإملريا باربوزا وديفيد أفاري جانيت ومنهم مهمة، تعليقات وأبدوا
أي يتحملون ال وهم وودز. إي وجون ستون إم وجيمس شومان وديفيد
خالص عن التعبري أود ولكنني للكتاب، النهائية النسخة تجاه مسئولية

لهم. تقديري
وجودي عند البحث يف ساعدوني الذين اإليرانيني معظم مني طلب وقد
خالص أوّجه ولهم جيًدا، أنفسهم يعرفون إنهم أسماءهم، أذكر أال إيران يف

والتقدير. الشكر
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مالحظات

ولذلك اإلنجليزية، باللغة الفارسية الحروف لكتابة عاملي نظام يوجد ال
الكلمات وبعض اإليرانية لألسماء اإلنجليزي الهجاء يف عديدة اختالفات توجد
سبيل عىل مصدق، عن تتحدث التي اإلنجليزية واملقاالت الكتب ففي األخرى،

تقريبًا. مختلفة طريقة عرشة باثنتي اسمه كتب املثال،
ووحدت األصيل، للنطق يكون ما أقرب يبدو الذي الهجاء اخرتت لقد
كي بها املستشهد املستندات يف وردت التي الصيغ وغريت الهجاء أيًضا
املألوفة غري اإلعجام عالمات حذف إىل باإلضافة موحدة، صيغة إىل أصل

اإلنجليزية. اللغة لقارئ
الرتجمة يف البسيطة التعديالت بعض أجريت عديدة مواضع ويف
التعديالت تلك تمثل وال فحسب، املعنى توضيح أجل من الرتقيم وعالمات

جوهرية. تغيريات أي
بالعمليات تعني التي الربيطانية الرسية املخابرات إدارة عىل يطلق
خالل السابق باسمها إليها أرشت لبس حدوث أتجنب وكي الخارجية،

الكتاب.
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روزفلت سيد يا اخلري مساء

األول الفصل

الظالم يف غريبة سيارات قافلة انطلقت عندما عميق نوم يف تغط طهران كانت
ففي ١٩٥٣؛ عام أغسطس من عرش الخامس يف وذلك الليل، منتصف قبيل
سيارتان وخلفها عسكرية، شارات تحمل مصفحة سيارة انطلقت املقدمة
الجو كان لقد بالجنود. محملة عديدة عسكرية وشاحنات جيب طراز من
وكان الليل، بقدوم هدأت القيظ حدة ولكن اليوم، ذلك يف الحرارة شديد

الحكومة. إلسقاط املثىل هي الليلة تلك كانت األفق. يف بازًغا الهالل
املصفحة السيارة يف امللكي الحرس قائد نصريي هللا نعمت العقيد جلس
الوزراء رئيس بإقالة إيران شاه من مرسوًما جيبه يف حمل فقد الثقة، شديد
عليه والقبض ملصدق املرسوم ذلك لتقديم طريقه يف وكان مصدق، محمد

األمر. لزم إذا
خططوا الذين والربيطانيون األمريكيون املخابرات عمالء افرتض وقد
إخماده، أجل من الحال يف الجيش يستدعي سوف مصدق أن االنقالب لذلك
العقيد عىل وكان بالجيش. يتصل عندما أحد عليه يرد أال األمر فرتبوا
ثم عليه، ويقبض الجيش أركان رئيس منزل عند أوًال يتوقف أن نصريي

املصريي. املرسوم ذلك لتوصيل ينطلق
األوىل وجهته بلغ عندما ولكنه منه، ُطلب كما تماًما العقيد فعل وقد
الجنرال األركان رئيس يكن لم متأخر، الوقت أن فمع يتوقعه؛ لم ما وجد
ال اإلطالق، عىل املنزل يف أحد هناك يكن لم منزله، يف موجوًدا رياحي تقي

حرس. وال خدم
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ولكن خطأ، ما يشء بوجود شعر قد نصريي العقيد أن تعتقد ربما
باالنطالق السائق وأمر أخرى مرة املصفحة سيارته ركب بل يحدث، لم ذلك
من اثنتني آمال معه وانطلقت الوزراء، رئيس منزل الرئييس؛ الهدف نحو

العالم. يف املخابرات أجهزة كربى
الجريئة املهمة بتلك يقوم بحيث الحماقة من نصريي العقيد يكن لم
القانونية، صحته يف مشكوًكا يحمله الذي املرسوم كان لقد نفسه؛ تلقاء من
الوزارة رؤساء تعيني يمكن ال الديمقراطية إيران جمهورية يف إنه حيث
عديدة أشهر نتاج كانت الليلة تلك ولكن الربملان، بموافقة إال إقالتهم أو
االنقالب وهذا والربيطانية، األمريكية املخابرات به قامت الذي التخطيط من
أيزنهاور دوايت األمريكي الرئيس أوامر عىل بناء كان له خططوا الذي

ترششل. وينستون الربيطاني الوزراء ورئيس
إليران، بالنسبة جديًدا كيانًا تزال ال املتحدة الواليات كانت ١٩٥٣ عام
الكيان يدعم صديق املتحدة الواليات أن يظنون اإليرانيني من العديد وكان
بنائه، أجل من قرن نصف ملدة إيران كافحت الذي الهش الديمقراطي
االستعمارية القوة بوصفها املتحدة، الواليات ال إنجلرتا، تخىش إيران وكانت

تستغلها. التي الغاشمة
تابعة بريطانية رشكة احتكرت العرشين القرن من األوىل األعوام ومنذ
التي الثروة لعبت وقد وبيعه، اإليراني النفط إنتاج الربيطانية للحكومة
العظمى القوة إنجلرتا عىل اإلبقاء يف حيويٍّا دوًرا اإليرانية األرايض من تدفقت
الظلم، وطأة تحت ورزحوا مدقع فقر يف اإليرانيني معظم وعاش العالم، يف
جسد الذي مصدق إىل لجئوا عندما ١٩٥١ عام حتى هكذا الوضع واستمر
يطرد أن عاتقه عىل وأخذ اإليرانية، الربيطانية النفط رشكة من غضبهم
ويحرر النفط من الهائل البالد احتياطي ويستعيد إيران من الرشكة تلك

األجنبية. للسلطة الخضوع من إيران
الجماهري هتاف فوسط النظري؛ منقطع بحماس وعده مصدق نفذ وقد
يف ربًحا الربيطانية الرشكات أعىل وهي اإليرانية، الربيطانية الرشكة أمم
الضخمة التكرير معامل عىل اإليرانيون استوىل قصرية فرتة وخالل العالم،

العربي. الخليج عىل تقع التي عبدان يف للرشكة التابعة
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وأغضب قوميٍّا، بطًال مصدق وأصبح الوطنية، حمى إيران أخذت وهكذا
أوًال فطالبوا ممتلكاتهم؛ عىل باالستيالء مصدق اتهموا الذين اإلنجليز ذلك
ثم املتحدة، األمم بواسطة ومعاقبته الدولية العدل محكمة يف بمحاكمته
عىل تجاريٍّا حظًرا فرضوا وأخريًا العربي، الخليج إىل حربية سفنًا أرسلوا
الحملة تلك من الرغم وعىل اإليراني، االقتصاد تحطيم إىل أدى مما إيران،
مصدق، بها تمتع التي بالجرأة االبتهاج قمة يف كانوا اإليرانيني من فالعديد

وإفريقيا. آسيا يف لالستعمار املناهضون القادة يشعر كان مثلما
إحدى كتبت حيث ضده، الربيطانية بالحملة مطلًقا مصدق يتأثر ولم
عن اإليراني النفط بنار يحرتق أن «يفضل مصدق أن األوروبية الصحف
مسلح جيش إرسال يف يفكرون اإلنجليز ظل ولفرتٍة لإلنجليز». يتنازل أن
الفكرة تلك عن تخلوا ولكنهم التكرير، ومعامل البرتول حقول الستعادة
ترك خيارين: سوى يتبقَّ ولم دعمها. ترومان هاري الرئيس رفض عندما
الوزراء رئيس يواجه ولم لخلعه، انقالب تنظيم أو السلطة يف مصدق
خيار تفضيل يف مشكلة أي اإلمربيالية، ربيب وهو ترششل، الربيطاني

االنقالب.
رشكة تأميمه بعد بمصدق لإلطاحة التآمر يف الربيطانيون العمالء بدأ
بهم، أرض بشكل والعنف الحماس شديدي وكانوا وجيزة، بفرتة النفط
أكتوبر/ترشين يف الربيطانية السفارة أغلق بتآمرهم مصدق علم وعندما
فيهم بما إيران، يف الربيطانيني الدبلوماسيني جميع واضطر ،١٩٥٢ األول
يبَق ولم الرحيل، إىل دبلومايس، غطاء تحت يعملون الذين الرسيون العمالء

االنقالب. ينظم كي أحد
كان ولكنه ترومان، الرئيس من املساعدة الربيطانيون طلب الحال ويف
قادها التي الحركة أمثال من القومية الحركات مع متعاطًفا أعماقه يف
الرشكة مديري يف مجسدة القديم الطراز من اإلمربيالية ويحتقر مصدق،
لم األمريكية املركزية املخابرات فإن ذلك، إىل وباإلضافة اإليرانية. الربيطانية
السابقة. له تكون أن يف ترومان يرغب ولم قبل، من حكومة بأي أبًدا تطح
انتخاب بعد تماًما تغري إيران يف االنقالب حيال األمريكي املوقف ولكن
ففي ١٩٥٢؛ عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف رئيًسا أيزنهاور دوايت
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وودهاوس مونتاجيو كريستوفر قدم االنتخابات من أيام بضعة غضون
مسئويل بكبار يلتقي كي واشنطن إىل الربيطانية املخابرات عمالء كبار أحد
أال بذكاء وودهاوس وقرر األمريكية، الخارجية ووزارة املركزية املخابرات
ألنه يرحل أن يجب مصدق أن وهي التقليدية، الربيطانية الحجة إىل يلجأ
وكان واشنطن، يف قبوًال تلقى تكن لم الحجة فتلك الربيطانية؛ املمتلكات أمم

حماسهم. يثري الذي ما جيًدا يعلم وودهاوس
يف أرغب أكن «لم قائًال: األمر ذلك عن الحقة مرحلة يف وودهاوس كتب
قررت فقد لذا الربيطانيني، ملصلحة األمريكيني استغالل بمحاولة أُتهم أن
الستعادة حاجتنا من بدًال إيران تمثله الذي الشيوعي الخطر عىل أؤكد أن

النفط.» صناعة عىل السيطرة
يوجهان سوف اللذين الشقيقني يحفز بحيث الطلب هذا أُعد لقد
جون وهما رئيًسا، أيزنهاور تنصيب بعد األمريكية الخارجية السياسة
املركزية املخابرات مدير داليس وأالن املقبل الخارجية وزير داليس فوسرت
يريان وكانا الباردة، الحرب مقاتيل أرشس من كانا اللذين املقبل األمريكية
منظور من محيل رصاع لكل وينظران أيديولوجية، معركة ساحة العالم
ال دولة أي فإن نظرهما، وجهة ومن والغرب. الرشق بني األكرب الرصاع
اعتربا وقد محتمًال، عدوٍّا تعترب املتحدة الواليات مع رصيح بتحالف ترتبط

خطًرا. عدوٍّا تحديًدا إيران
االتحاد مع ممتدة حدود ولها هائلة، نفطية بثروة تتمتع إيران كانت
وكان بالقومية. يؤمن وزراء ورئيس نشط شيوعي حزب وبها السوفييتي،
قريبًا، للشيوعية فريسة بالوقوع مهددة إيران أن يعتقدان داليس األخوان
قدم عندما ولذلك لديهم، الرعب تثري أخرى» «صني وجود فكرة وكانت
للغرب مواٍل وزراء رئيس واستبدال بمصدق لإلطاحة اقرتاحهم الربيطانيون

الفور. عىل اهتمامهم األمريكيون أبدى به،
الثاني يناير/كانون من العرشين يف الحكم أيزنهاور الرئيس تويل وفور
من للتحرك باستعدادهما الربيطانيني نظرييهما داليس األخوان أبلغ ،١٩٥٣
أياكس، عملية الكودي االسم االنقالب ذلك عىل وأطلقا بمصدق، اإلطاحة أجل
مسئويل أحد املهمة تلك إلدارة واختارا ،TPAJAX األمريكية املخابرات بلغة أو
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الرشق شئون يف كبرية بخربة يتمتعون الذين األمريكية املركزية املخابرات
روزفلت. ثيودور األمريكي الرئيس حفيد روزفلت كريمت وهو األوسط،

مولًعا روزفلت كريمت كان الشهرية، عائلته أفراد بقية غرار وعىل
يبلغ كان األزمات، أوقات يف بالحسم معروف وهو مبارشة، إجراءات باتخاذ
األدنى الرشق إدارة الوقت ذلك يف ويرأس عاًما، وثالثني سبعة العمر من
يف بالرباعة له مشهوًدا أستاذًا وكان األمريكية، املركزية باملخابرات وآسيا
النموذجي باألمريكي فيلبي كيم الرويس العميل وصفه وقد الرسي، عمله
الواليات رشق من املعرش حلو لطيًفا «رجًال كونه إىل باإلضافة الهادئ،
شديد مثقًفا، كونه من أكثر مهذبًا مثالية، اجتماعية عالقات ذا املتحدة
فإنه الواقع ويف رائعة، زوجة وله مضيًفا، أم ضيًفا أكان سواء التواضع

القذرة.» الحيل يف النخاع حتى غارًقا تتخيله أن يمكن شخص آخر
نوًعا يعتنقون األمريكية املركزية املخابرات عمالء كان األيام تلك ويف
الالزمة القذرة باألعمال يقومون أنهم يعتقدون حيث املثالية، التصورات من
واملغامر، املفكر روح بني يمزجون منهم والكثري الحرية، تحقيق أجل من
روزفلت. كريمت فعل مثلما الصفتني هاتني بني أحدهم يمزج لم ولكن

املخابرات طبيب أوامر روزفلت تجاهل يوليو/تموز شهر بداية ويف
إلجراء بريوت إىل وسافر الكىل يف عاجلة لجراحة بالخضوع األمريكية املركزية
والعراق، سوريا صحراء عرب بالسيارة انطلق هناك ومن الرسية، مهمته

ناءٍ: معرب طريق عن إيران يدخل وهو مشاعره يظهر وكاد

ثيودور والده مع أفريقيا إىل وصوله حول والدي كتبه ما تذكرت
:African Game Trails رحلة متن عىل ١٩٠٩ عام روزفلت
تلك ويف صغريًا.» بأكمله العالم وكان رائعة، مغامرة كانت «لقد
أعصابي اضطربت آنذاك؛ به يشعر كان بما شعرت اللحظة
التاسع ويف الجبيل. الطريق يف نتحرك ونحن عاليًا روحي وحلقت
والهجرة الجمارك مسئول كان ،١٩٥٣ عام يوليو/تموز من عرش
أمي. وشبه والغباء التبلد شديد خانقني1 مدينة يف قابلنا الذي

(املرتجمة) إيران. مع الحدود من بالقرب العراق يف دياىل محافظة ضمن تقع مدينة 1
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وصًفا تتضمن األمريكية السفر جوازات كانت األيام تلك ويف
اآلن. الحال هو كما وليس حاملها، يف مميزة عالمات ألي مختًرصا
بالغة بصعوبة اسمي الحارس كتب مني وتشجيع وبمساعدة
وقد الجبهة»، من اليمنى الناحية عىل الندبة ذو «السيد كالتايل

حسن. فأل ذلك أن شعرت

استأجره الذي املقر من أعماله يدير طهران يف أسبوعني روزفلت قىض
املكائد يف قضيت التي العقود أصبحت وقد األمريكيني، العمالء أحد له
حديثًا، األمريكية املركزية املخابرات تدخل إىل باإلضافة إيران، يف الربيطانية
تمتع التي القوة مصادر ضمن ومن املعركة. ميدان يف له قوة مصدر
الذين الحيلة وسعة الخربة ذوي اإليرانيني العمالء من حفنة أيًضا بها
ورجال الجيش وضباط السياسيني من رسية شبكة بناء يف أعواًما قضوا
املخابرات وكانت لهم، املؤيدين الشوارع وعصابات األخبار ومحرري الدين
شهريٍّا، الدوالرات من اآلالف عرشات العمالء لهؤالء تدفع األمريكية املركزية
دون يوم يمر لم ،١٩٥٣ عام وصيف ربيع وخالل منها. سنت كل واستحقوا
تدعمهم الذين السياسيني أو األخبار عىل املعلقني أو املاليل أحد يوجه أن
الوزراء رئيس رفض وقد مصدق، إىل النقد األمريكية املركزية املخابرات

ضده. املوجهة الحملة تلك منع الصحافة حرية يحرتم الذي
سوى يعرفون روزفلت فيال إىل يأتون الذين اإليرانيون العمالء يكن لم
الصداقة من نوع بينهم نما الوقت وبمرور لوكريدج، جيمس املستعار اسمه
له، تندر مثار كان ما وهو «جيم»، باسم ينادونه اإليرانيني بعض وبدأ
الذي التنس لعب أثناء رسه فيها يفضح يكاد التي الوحيدة األوقات وكانت
فعندما الفرنيس؛ املعهد مقر ويف الرتكية السفارة يف بانتظام يمارسه كان
روزفلت!» يا غبي من لك «يا قائًال: نفسه يلعن الرميات إحدى يف يخطئ
جمهوري إنه قائًال يجيب فكان العادة، تلك سبب عن مرة من أكثر سئل وقد
اسمه يستخدم إنه حتى روزفلت دي فرانكلني يكره فهو ولذلك متحمس،

السباب. يف
مكثفة نفسية حملة شن أياكس لعملية املوضوعة الخطة تضمنت وقد
وتالها بالفعل، بدأتها قد األمريكية املركزية املخابرات كانت مصدق، ضد
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العسكرية والوحدات الجماعات وعىل منصبه. من له الشاه طرد عن إعالن
يقضوا أن األمريكية املركزية املخابرات من مرتبات عىل قادتها حصل التي
اختيار عن اإلعالن ذلك ويتلو مصدق، جانب من للمقاومة محاولة أي عىل
ما عىل حصل متقاعد ضابط وهو — زاهدي هللا فضل للجنرال الشاه
جديًدا رئيًسا — األمريكية املركزية املخابرات من دوالر ألف مائة عن يزيد

للوزراء.
نظم حيث الفتنة، بنار تضطرم إيران كانت أغسطس شهر حلول ومع
احتجاجات األمريكية املركزية املخابرات لحساب يعملون الذين الغوغاء
الشعارات ومرددين الشاه صور حاملني الشوارع يف ومسريات مصدق ضد
اآلخرين األشخاص وكل الربملان ألعضاء رشوة األجانب العمالء وقدم امللكية،

املقبلة. االنقالب محاولة يف نفع ذوي رأوهم الذين
الحدة من مسبوقة غري مستويات إىل مصدق عىل الصحافة هجوم وصل
ومخططات شيوعية ميوًال بامتالكه الصحفية املقاالت يف اتهم فقد والعنف.
وبتعاطفه يهودية أصول من بانحداره أيًضا واتهم العرش، مصلحة ضد
من موجه النقد ذلك معظم أن مصدق يعلم ولم الربيطانيني. مع ا رسٍّ
وقدر واشنطن، يف الدعاية محرتفو كتبه أو األمريكية املركزية املخابرات
طهران يف الصحف أخماس أربعة أن الدعاية محرتيف أحد كوتام ريتشارد

األمريكية. املركزية املخابرات تأثري تحت واقعة كانت
ينرش أكتبه مقال أي «كان عديدة: بأعوام ذلك بعد كوتام قال وقد
شعوًرا يعطيني كان ما وهو اإليرانية، الصحف يف مبارشة التايل اليوم يف
الشيوعي املتآمر صورة يف مصدق يظهر بحيث لألمر رتبوا فقد بالقوة؛

املتعصب.»

طريقه: يف خطورة العقبات أكثر روزفلت قابل قوة الخطة اكتسبت وحني
والشاه عاًما وثالثني اثنني العمر من يبلغ الذي فالعاهل شاه؛ رضا محمد
بإرصار ورفض والرتدد، بالجبن تتميز طبيعة ذو بهلوي أرسة يف الثاني
الدبلوماسيني أحد وصفه وقد الجريئة، الخطة تلك يف يتورط أن شديد
لاللتزام عليه االعتماد يمكن وال القرارات اتخاذ يكره «إنه قائًال: الربيطانيني
للخوف.» بسهولة ويستسلم أخالقية شجاعة يمتلك ال فهو اتخاذها، بعد بها
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أكثر فمصدق الشاه؛ يقيد ما هي فحسب الشخصية الصفات تكن ولم
الربيطانية الحملة أن ومع الحديث، إيران تاريخ يف شعبية الشخصيات
يزال ال الوقت ذلك يف كان فإنه أضعفته قد االقتصادي والتخريب للتدمري
القانونية السلطة الشاه يملك هل مؤكًدا يكن ولم واسع، نطاق عىل محبوبًا
وتعرض عكسية نتائج الخطة تلك تعطي أن املمكن ومن إلقالته، الالزمة

أيًضا. ذاته امللكي النظام تعرض بل للخطر، الشاه حياة
االنقالب تنفيذ أجل ومن روزفلت، عزم من يثبط لم ذلك من أيٍّا ولكن
الجنرال ووضع مصدق بطرد الشاه من موقعة قرارات إىل يحتاج كان
تلك عىل الحصول إمكانية يف أبًدا روزفلت يشك ولم منه، بدًال زاهدي
فروزفلت البداية، منذ متكافئة غري الشاه مع معركته كانت فقد القرارات؛
وساذج ضعيف والشاه تسانده، هائلة عاملية قوى وتوجد متمرس، ذكّي

ووحيد.
تأثري لهم يكون قد مندوبني إرسال يف األوىل روزفلت مناورة تمثلت
وتقوي تزوره كي أرشف األمرية التوأم شقيقته له فأرسل الشاه، عىل خاص
هو كان ما فبقدر شقيقها، من النقيض عىل األمرية كانت عزيمته؛ من
الذي والتقريع الطباع، حادة الذهن متوقدة هي كانت كسوًال الحس متبلد
الدبلوماسيني من وفد بحضور مرة ذات طالبته حيث يصدق، ال له توجهه
وكانت الشديد. بجبنه للجميع تبوح فسوف وإال رجًال يصبح أن األجانب
عىل هجومها وأصبح امللكية، للسلطة عدوٍّا كان ألنه مصدق تكره األمرية
البالد، خارج إرسالها األفضل من أنه شعر الشاه إن حتى ا حادٍّ حكومته
يف تجري التي األحداث تشاهد كانت أوروبا يف الذهبي األمرية منفى ومن

شديد. بحماس موطنها
الليلية واملالهي القمار نوادي يف بالحياة تستمتع أرشف األمرية كانت
اإليرانيني العمالء أهم أحد وهو راشيديان، هللا أسد بها اتصل عندما بفرنسا
اليوم يف فزارها بالدعوة، ترحب لم ولكنها روزفلت، لحساب يعملون الذين
الدعوة عليها يكرروا كي واألمريكيني الربيطانيني العمالء من وفد التايل
ويدعى الربيطانيني العمالء كبار أحد وهو — الوفد قائد وكان أقوى، بشكل
من معطًفا معه أحرض حيث ثاقبة، ببصرية يتمتع — داربيشاير نورمان
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األمرية أن الحًقا داربيشاير وذكر لألمرية. هدايا النقود من وحقيبة الفراء
عىل ووافقت مقاومتها وانهارت عيناها» «ملعت اإلغراءات تلك رأت عندما
ويف شفيق). (مدام زوجها عائلة باسم البالد ودخلت طهران، إىل السفر
زمالء بشدة عليه ضغط أن بعد ولكن استقبالها، شقيقها رفض األمر بادئ
يف واألخت األخ لقاء وكان قليًال. الن األمريكية املركزية باملخابرات صلة عىل
إقناعه يف وأخفقت بالتوتر، حافًال يوليو/تموز من والعرشين التاسع مساء
وجودها أنباء أن سوءًا األمر زاد ومما املصريية، القرارات تلك بإصدار
إىل بعودتها الجميع وابتهج االحتجاج، من عاصفة انطالق إىل وأدت ترسبت

رسيًعا. أوروبا
الذي شوارتسكوف نورمان إتش الجنرال إىل ذلك بعد روزفلت ذهب
كان والذي عسكريٍّا، فوًجا يقود إيران يف األربعينيات عقد معظم قىض
الجنرال األمريكية املركزية املخابرات أعطت وقد له، باالمتنان يشعر الشاه
وباكستان لبنان يف واملعاينات االجتماعات من تغطية» «مهمة شوارتسكوف
وطبًقا قصرية. توقف محطة مجرد بأنها إليران زيارته تفرس بحيث ومرص
بماليني ملئتا كبريتني» «حقيبتني حامًال هناك إىل وصل فقد الروايات إلحدى
الذين العملية عن اإليرانيني املسئولني ثم أوًال روزفلت فقابل نقًدا، الدوالرات
أباد. قرصسعد يف الشاه زار أغسطس من األول ويف عليهم. كثرية أمواًال وزع
يوجه أن الشاه رفض األمر بداية ففي غريبة؛ املقابلة تلك وكانت
قاد ثم تنصت، أجهزة وجود احتمال إىل بيده مشريًا ضيفه، إىل كلمة أي
وجلس القاعة وسط إىل منضدة وسحب كبرية رقص قاعة إىل شوارتسكوف
بعد يقرر لم بأنه له همس ثم إليه، ينضم أن الجنرال من وطلب فوقها
استجابة يف يشك فهو ال، أم روزفلت يريدها التي القرارات عىل سيوقع هل
يف الخارس للطرف ينضم أن يف يرغب يكن ولم يصدره، قرار ألي الجيش

الخطرة. العملية تلك مثل
وأن تضعف، بدأت الشاه مقاومة أن يستمع وهو شوارتسكوف شعر
يكون أن يجب الزائر وذلك املطلوبة، النتيجة لتحقيق يكفي آخر واحًدا زائًرا
قد القرص يف روزفلت شوهد فإذا خطًرا، االقرتاح ذلك كان نفسه، روزفلت
شوارتسكوف ولكن للخطر، العملية وتعرض إيران يف وجوده أنباء تترسب

بديل. يوجد ال أنه أخربه
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«كنت الحًقا: األمر ذلك عن وكتب النصيحة، تلك يتوقع روزفلت كان
أنا فيمكننا رضوريٍّا، يكون سوف الشخيص اللقاء أن البداية منذ متأكًدا
مكان يف انفراد عىل جلسنا إذا تواجهنا التي العديدة املشاكل نحل أن والشاه
نتقابل أن يجب األغلب وعىل شخيص. لقاء يف إال بذلك القيام يمكن وال آمن،
أفضل.» كان اللقاء ذلك عجلنا كلما لذلك واحدة، مرة وليس عديدة مرات
من الثاني يف الشاه ملقابلة راشيديان هللا أسد الثقة العميل روزفلت أرسل
بتوصيلها راشيديان كلف التي والرسالة لزيارته، الطريق يمهد كي أغسطس
يشء. عنه يثنيهم ولن النقالب يخططون واألمريكيني الربيطانيني إن بسيطة:
خياًرا يملك الشاه يكن لم بدهاء، راشيديان الحظ كما الظروف، تلك ويف

موافًقا. صمت يف رأسه الشاه وهز معهم، التعاون سوى
العمالء أحد من فطلب االتفاق، إبرام يملك الذي هو وحده روزفلت لكن
بأن الشاه يخرب أن روزينكرانتز باسم يعرف كان الذي امللكي البالط يف
يطلب وترششل أيزنهاور عن نيابة بالحديث مفوًضا أمريكيٍّا رجًال «هناك
وأمر العرض عىل الشاه وافق ساعات بضع خالل ويف خاصة.» مقابلة

الليل. منتصف عند املساء ذلك يف روزفلت فيال إىل سيارة بإرسال
ألعد االنتظار! من «ساعتان قائًال: روزفلت فكر للرسالة استالمه وبعد
األقل عىل ولكنها ملكية، ملقابلة صالحة الثياب تلك تكن لم إذن. ثيابي
ورسواًال اللون غامق قميًصا ارتديت الغريبة؛ الظروف تلك يف تصلح كانت
كانت ولكنها األناقة، قمة يف الثياب تلك تكن لم مريًحا، أسود وحذاء رماديٍّا

األنظار.» تلفت وال الغرض تؤدي
أثناء أعوام ستة منذ الشاه مع حواًرا أجرى الذي — روزفلت انتظر
امليعاد قدوم — والتاريخ» والنفط «العرب بعنوان كتاب لتأليف ببحث قيامه
رفاقه ولكن الرشاب، يتناول أال وفضل العمالء، من مجموعة وبصحبته
البوابة من خرج الليل منتصف وعند التحفظات، تلك مثل لديهم يكن لم

الخلفي. املقعد يف فركب بانتظاره، سيارة وكانت األمامية،
القرص نحو يتجه روزفلت كان بينما الطرقات يف يشء أي يتحرك لم
أنه قرر القرص فوقه يقع الذي التل تصعد السيارة كانت وعندما الفخم،
عىل ثقيًال غطاء له تركوا قد مضيفوه وكان األنظار، عن يختفي أن يجب
به. وتدثر األرض عىل فرقد استفادة، خري منه واستفاد السيارة، مقعد
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تحية مجرد بل الحراسة، بوابة عبور يف مشكلة أي هناك تكن لم
الرخامي السلم قبيل توقفت ثم للحظات سريها السيارة وتابعت روتينية،
شبًحا فرأى واقًفا، وقام عنه الغطاء روزفلت رفع وهنا للقرص، العريض
السيارة من اقرتب الذي نفسه، الشاه أنه الحال يف أدرك نحوه، يقرتب ضئيًال

آخر. مكان إىل خلسة السائق تسلل وهنا إليها، ودلف الباب وفتح
الشاه بها تفوه كلمة أول تلك كانت روزفلت» سيد يا الخري «مساء
سار.» حدث ولكنه مجيئك، أتوقع أكن «لم قائًال وتابع للمصافحة، يده ا مادٍّ
املخابرات ألجهزة ممثًال بصفته إيران يف موجود بأنه الشاه روزفلت أخرب
كلمة طريق عن ذلك من التأكد يمكنه الشاه وأن والربيطانية، األمريكية
األمر ترششل رتب فقد التالية؛ الليلة يف يس بي البي يف تذاع سوف رس
الليل منتصف اآلن «الساعة بعبارة إرسالها يس بي البي إذاعة تختم بحيث
يف الشاه يكن ولم كاملعتاد؛ الليل» منتصف اآلن «الساعة من بدًال تماًما»

اآلخر. أحدهما يفهم فالرجالن التأكيدات، تلك ملثل حاجة
حيث الخطة، تلك يف االشرتاك يف مرتدًدا الشاه كان ذلك برغم ولكن
زادت وهنا املغامرة، نتائج تحمل يمكنه وال مغامًرا، ليس أنه روزفلت أخرب
سوف السلطة يف مصدق ترك أن الشاه وأخرب حدة، روزفلت صوت نربة
وهو كوريا»، من أخرى نسخة أو شيوعية دولة إيران تصبح «أن إىل يؤدي
فقد ذلك حدوث ولتجنب لقبوله، مستعدين الغرب يف القادة يكن لم ما
املمنوحة السلطة زيادة ذاته الوقت ويف بمصدق، لإلطاحة خطة عىل اتفقوا
وإال أيام، بضعة غضون يف الخطة تلك تنفيذ عىل يوافق أن وعليه للشاه،

بديلة». «خطة يف ويفكر البالد روزفلت يغادر فسوف
يف أخرى مرة يتقابال أن اقرتح ولكنه مبارشة، إجابة الشاه يعِط لم
نظرة ألقى الظالم، إىل ويدلف السيارة من الشاه يرتجل أن وقبل التايل، اليوم
بالدي.» يف أخرى مرة بك أرحب أن «يسعدني وقال روزفلت عىل أخرى

منتصف عند تقريبًا يوم كل الشاه يقابل روزفلت ظل الليلة تلك ومنذ
بنفس ومتدثًرا الخلفي املقعد عىل السيارة نفس راكبًا القرص ويدخل الليل،
وعندما اإليرانيني. العمالء مع يتشاور كان وبعده اجتماع كل وقبل الغطاء،
هناك العمل عن توقف بها يقيم كان التي الفيال يف اإليرانية الرشطة شكت
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إيرانية، أجرة سيارة فاشرتى اجتماعاته، لعقد أخرى طريقة إىل وتوصل
الطلب»، «تحت الفتة رافًعا هادئ مكان إىل يقودها عليها املتفق املواعيد ويف
شديدي العمالء أحد يأتي حتى وذهابًا جيئة السري يف ويأخذ يرتجل ثم
حيث بويك، أو كرايزلر طراز من سيارة يف ويصطحبه للعملية الحماس

الجبلية. املدينة ضواحي يف تجوالهم أثناء يومية خطًطا يضعون
يوازي «ما تحتترصفه يمتلك أنه الشاه روزفلت أخرب محادثاتهما وأثناء
والخربة» الكفاءة «املنظمنيذوي من العديد إىل باإلضافة تقريبًا»، دوالر مليون
وقد املعارضة.» وتعقب الجماهري وتنظيم املنشورات «توزيع يمكنهم الذين
شن أوًال: للهجوم»؛ محاور «أربعة عىل مبنية بأنها أياكس عملية وصف
توصيل ثانيًا: مصدق. شعبية من تقلل والشوارع والصحف املساجد يف حملة
الشارع. يف األمور بزمام الغوغاء يمسك ثالثًا: طرده. قرار امللكيني الضباط
منصب يف له الشاه ترشيح ويقبل منتًرصا زاهدي الجنرال يظهر رابًعا:

الوزراء. رئيس
وظل الكافية، بالدرجة مقنعة تكن لم ولكنها جذابة، الخطة تلك كانت
العنيد»، «الرتدد روزفلت عليه أطلق ما إىل مزاجه وتحول مرتدًدا، الشاه
أخرب كما الشاه معاونة دون األمر ذلك يف االستمرار املستحيل من كان ولكن
بها بعث برقية يف األمريكية املركزية املخابرات يف رؤساءه روزفلت بذلك
من كان وأخريًا، الشاه، عىل الضغط يف روزفلت استمر فقد ولذلك إليهم،
برشط ولكن الفرمانات، توقيع عىل فوافق الشاه، مقاومة تنهار أن املحتم

مبارشة. بعدها آمن مكان إىل طهران بمغادرة له يسمح أن
روزفلت يُفاجأ لم ولذلك قط، بالشجاعة شاه رضا محمد يعرف لم
فيها يختبئ كي أمانًا األماكن أكثر أن الرجالن وقرر األخري، االحتياط بذلك
ساحل عىل رامسار من بالقرب املالكة العائلة تمتلكه صيد كوخ هو الشاه
مطمئنًا، الشاه وجده ما وهو منه، قريب مطار هناك وكان قزوين، بحر
واإلمرباطورة أنا نرحل فسوف مشاكل أي حدثت «إذا بحدة: الشاه وقال

بغداد.» إىل بالطائرة
وقبل أغسطس، من التاسع فجر قبيل األخرية للمرة الرجالن تقابل
قراًرا اتخاذه عىل يشكره أن الالئق من أنه شعر الشاه روزفلت يودع أن
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تاريخية، اللحظة تلك كانت مضض. عىل القرار ذلك اتخذ أنه رغم بالتعاون،
طريقة روزفلت وجد األمر نهاية ويف عادي، غري قوًال تتطلب كانت فقد ولذا
املوقف، بها يجمل صغرية كذبة إىل توصل حيث رسالته، بها يصوغ رائعة
مني طلب واشنطن من املساء هذا برقية استلمت لقد «موالي، قائًال: فصاح
وإذا التوفيق، لجاللتكم أتمنى يأتي: بما أبلغك أن أيزنهاور الرئيس فيها
يوجد فال مًعا، الصغرية املشكلة تلك حل يمكنهم ال وروزفلت بهلوي كان
األمر.» ذلك تحقيق عىل قدرتك من تامة ثقة عىل وإنني يشء، أي يف أمل
الفرمانات األمريكية املركزية املخابرات ساعي إحضار عىل االتفاق تم
الحال يف ويرحل الشاه يوقعها أن عىل الباكر، الصباح يف القرص إىل املهمة

يرام. ما عىل يشء كل كان رامسار. يف مخبئه إىل
هو أقام العظيمة، األخبار تلك حامًال الفيال إىل روزفلت عاد وعندما
يف إال النوم إىل يخلد ولم الرشاب، يف وأرسفوا ضخًما احتفاًال وعمالؤه
حدث فقد مفزعة؛ أخبار عىل استيقظ ساعات بضع وبعد صباًحا، الخامسة
أن املفرتض من كان الذي الساعي وصل حيث األخرية، اللحظة يف خطأ
الشاه كان وصل وعندما متأخًرا، القرص إىل الشاه توقيعات عىل يحصل

رحال. قد وامللكة
من محاولة أم التوقيتات يف مقصود غري بسيًطا خطأ ذلك أكان وسواء
لذلك السماح عدم عىل صمم فروزفلت الفرمانات، توقيع من للهروب الشاه
الذي االنقالب يف أساسيٍّا دوًرا تلعب الفرمانات فتلك الخطة، بإفساد األمر
أيًضا إنها بل فحسب، الرشعية من توت ورقة تمثل تكن فلم له، خطط
إليه تبعث أن يجب يوقعها، كي طهران يف الشاه يكن لم وإذا الخطة، قلب

كان. أينما
تلك يف املساعدة يقدم كي األفضل الشخص أن برسعة روزفلت أدرك
للملكية، مناًرصا كان الذي امللكي الحرس من نصريي العقيد هو اللحظة
الشاه. مع قوية بعالقة ويرتبط بها، واإلقالع طائرة عىل العثور ويمكنه
نصريي انطلق حيث األمر، نجح املرة تلك ويف فائقة، برسعة الرتتيبات تمت
األحوال لسوء ونظًرا الفرمانات، عىل الشاه توقيع عىل وحصل رامسار إىل

بالسيارة. طهران إىل أرسلها بالطائرة اإلقالع عن أعاقه الذي الجوية
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حمام حول الصرب بفارغ ينتظرون نهارهم ورفاقه روزفلت قىض
وعند الحد، هذا إىل يتأخر نصريي جعل الذي ما مدركني غري السباحة،
طهران كانت الفودكا. واحتساء الورق ولعب التدخني يف بدءوا الليل قدوم
الساعة تجاوزت أن بعد ولكن مساء، التاسعة بعد تجول لحظر تخضع
انتصف قد الليل وكان أخبار. أي ظهور يف يأملون يزالون ال كانوا التاسعة
مجموعة فوجدوا إليها، فهرعوا البوابة، عند ضجيًجا سمعوا عندما تقريبًا
معظمهم، عىل يتعرفوا لم الذين املتحمسني الشعر اإليرانينيشعثي من صغرية
داخلها فوجد شديد، بحذر فتحها روزفلت إىل بلفافة اإليرانيني هؤالء ودفع

الشاه. قبل من املوقعة الفرمانات
التحرك رسعة يف فكر فرًحا، الجدد أصدقاءه روزفلت عانق أن وبعد
يدعو سبب هناك زال ال أنه العمالء أخربه عندما استاء ولكنه الفور، عىل
عىل إيران يف والجمعة الخميس يومي تشمل التي األسبوعية فالعطلة للتأخري،
فما األسبوعية، العطالت أثناء العمل يحبون اإليرانيون يكن ولم البدء، وشك
مضض عىل روزفلت وافق حكومة؟ إسقاط يف يتمثل العمل هذا كان إذا بالك
أغسطس. من عرش الخامس املوافق السبت مساء حتى االنقالب يؤجل أن
كانوا أيًضا ولكنهم خطتهم، نجاح من واثقني ورفاقه روزفلت كان
وهكذا للخيانة، فريسة وقوعهم احتمال من تزيد تمر ساعة كل أن مدركني
يوم وكان شديدة، معاناة يف وهم السباحة حمام حول أيام ثالثة قضوا فقد
روزفلت وكتب ا، جدٍّ اقرتبت الحقيقة لحظة ألن وذلك األصعب، هو السبت

قبل.» من عليهم مر يوم أبطأ «كان اليوم ذلك أن الحًقا
السفارة بمجمع قبو إىل مقره نقل قد روزفلت كان الوقت ذلك ويف
أكثر منشغلني كانوا ولكنهم له، اإليرانيني العمالء زيارات وقلت األمريكية،
املركزية املخابرات تقارير أحد يوضح كما التخريبي عملهم يف قبل ذي من

االنقالب: حول األمريكية

والصحافة ذروتها، مصدق ضد النفسية الحرب بلغت ذاته الوقت يف
يف للوقوف وسعها يف ما أقىص تبذل السيطرة تحت وضعت التي
مواد يطبع كان املحطة إرشاف تحت [حذف] بينما مصدق، وجه
األمريكية املركزية املخابرات عمالء وكان مفيدة. املحطة تراها
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نرش طريق عن طهران يف الدينيني الزعماء لتحذير ينتبهون
هؤالء تهديد مع [الشيوعي]، تودة حزب باسم السوداء الدعاية
باإلضافة ملصدق، معارضتهم حالة يف الشديد بالعقاب الزعماء
املزيف والقصف تودة حزب باسم التهديدية الهاتفية للمكاملات

الزعماء. هؤالء ملنازل
يف النار انتشار املبارشة للعمليات الشاه دعم خرب انترش وقد
رأى وقد املحطة. تدعمها التي العقيد مؤامرة خالل من الهشيم
منصب يف وعينه [حذف] العقيد للمحطة الرئيس العميل زاهدي
عىل يرشف كي أيًضا واختاره األمريكيني، مع االتصال ضابط

… للعملية الفريق تخطيط
تفيد برقية املحطة أرسلت أغسطس من عرش الرابع ويف
الدولة خزانة تكون سوف TPAJAX العملية من االنتهاء عند بأنه
٥٠٠٠٠٠ مبلغ واقرتحت عاجل، تمويل إىل حاجة يف الفارغة
األمريكية املركزية املخابرات من وطلبت دوالر)، ألف (خمسمائة

العملية. انتهاء من ساعات خالل املبلغ ذلك توفري

هناك يكن «لم األمريكية: املركزية املخابرات تقرير يف ورد ما وحسب
شمس غروب وعند األحداث.» بدء انتظار سوى فعله للمقر يمكن يشء
ورفع األجرة سيارة روزفلت استقل طهران عىل أغسطس من عرش الخامس
يف العمالء فيه اجتمع قريب آمن منزل إىل وانطلق الطلب» «تحت الفتة
ألحان عىل يغنون أخذوا تدور الفودكا كئوس وبينما النرص، أخبار انتظار
من الليلة» معنا فلتكن الحظ «أيها املفضل ولحنهم برودواي، عروض
الرسمي النشيد لتصبح حرفوها وقد والدمى»، «الرجال املوسيقية املرسحية

أياكس. لعملية
يف ومر املساء، ذلك يف متأخًرا األمريكية السفارة إىل روزفلت عاد
املصادفة؛ بتلك روزفلت ُرسّ األركان، رئيس رياحي الجنرال مقر عىل طريقه
بضع خالل السجن يف رياحي الجنرال يصبح فسوف خطته نجحت فإذا

ساعات.
عىل القبض مهمة ينفذ كي روزفلت اختاره الذي نصريي العقيد كان
يؤمن فهو العملية؛ لتلك املناسب الرجل هو الليلة تلك يف الوزراء رئيس
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للحرس قيادته أعطته وقد مصدق، ويكره الصدارة يف امللكية السلطة بأحقية
وبحصوله كثرية، موارد يف التحكم صالحية رجل سبعمائة من املكون امللكي

جدارته. إثبات من تمكن حرج وقت يف املهمة الفرمانات عىل
كما يفكر نصريي يكن لم أغسطس من عرش الخامس ليلة يف ولكن
منزل إىل وصل عندما ليًال عرشة الحادية تجاوزت قد فالساعة ينبغي،
وطلب البال، هادئ مطمئنًا ظل ذلك ومع خاليًا، ووجده رياحي الجنرال
عسكرية قافلة أن يعلم يكن ولم مصدق. منزل نحو يتقدموا أن رجاله من
قوات وأرسل باالنقالب رياحي الجنرال علم لقد هناك، إىل طريقها يف أخرى

إلفساده.
حول تدور الشبهات ولكن الخرب، ذلك أفىش من هوية قط أحد يعلم لم
يف شخص من أكثر اشرتك وربما رسية، شيوعية خلية إىل ينتمي ضابط
ترسبت يخشاه؛ روزفلت كان ما حدث األمر، نهاية يف ولكن الخرب. إفشاء
وكان طويلة، فرتات مدار عىل الالزم من أكثر أشخاص إىل الخطة أنباء

محتًما. الخرب ترسب
تجيش طهران كانت الليل منتصف تلت التي املربكة الساعات ويف
يف بالخيانة املتمردين الضباط بعض علم لقد املضادة، والخطط بالخطط
مهامهم لتنفيذ آخرون وانطلق بها، املكلفني املهام فأوقفوا مناسب وقت
يف االتصاالت مكتب عىل أحدهم واستوىل بهم، املحدق بالخطر عاملني غري
إىل وأخرجه نومه من فاطمي حسني الخارجية وزير آخر وأيقظ السوق،

صارًخا. حافيًا الشارع
التي الجنود قافلة عىل يعتمد إيران يف الدستوري الحكم مستقبل كان
انطلقت صباًحا الواحدة وقبيل أوًال، مصدق منزل إىل الوصول من تتمكن
توقفت ثم دولة حشمت ركن تجاوزت حتى كاخ شارع يف املتمردة القافلة
مجمع من جزءًا تعترب صغرية شقة يف زوجته مع يقيم مصدق كان حيث
العقيد فتقدم مغلقة، البوابة كانت طويلة، لفرتة عائلته امتلكته كبري سكني
بطرد الخاص الفرمان يده يف حامًال بالدخول اإلذن يطلب كي نصريي

الجنود. من طوابري عدة اصطف وخلفه منصبه، من مصدق
بلحظات البوابة إىل وصوله فبعد متأخًرا؛ نصريي العقيد وصل لقد
طراز من سيارة إىل واقتادوه املخلصني العسكريني القادة من العديد ظهر
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بالخيانة رياحي الجنرال اتهمه وهناك العامة، األركان قيادة مقر إىل جيب
من الذي — الرجل وأصبح زنزانة، يف وحبسه العسكري الزي من وجرده

سجينًا. — مصدق عىل القبض يلقي أن املفرتض
يف جالًسا كان حدث، ما بها يعلم وسيلة أي يملك روزفلت يكن لم
الدبابات وتحركت نصريي، العقيد من مكاملة ينتظر بالسفارة القيادة مقر
بزوغ مع عمًقا روزفلت مخاوف ازدادت يرن، لم الهاتف لكن مرات، عدة
وبعد كاملعتاد، صباًحا السادسة يف إرسالها طهران إذاعة تبدأ فلم الفجر،
العسكرية، املوسيقى بإذاعة وبدأت فجأة الحياة فيها دبت ساعة مرور
توقع لكنه الفارسية، يتحدث روزفلت يكن لم رسمي. بيان إعالن تالها
مبارشة الهواء عىل نفسه مصدق ظهر ثم مصدق، اسم سمع عندما األسوأ
أجنبية». «عنارص مع بالتعاون الشاه نظمها لالنقالب محاولة إخماد معلنًا
يستمع البحر عىل املطلة فيلته يف مرتعًدا انكمش الذي الشاه كان
وقت أن وأخربها زوجته أيقظ حدث ما علم أن وفور للبيان، أيًضا هو
حمله تيرس ما وأخذا صغريتني حقيبتني عجلة يف فأعدا حان، قد الهرب
متمرًسا، طياًرا الشاه كان املحركني، ذات طائرتهما إىل وهرعا املالبس من
أنه األمريكي السفري أخرب هناك وصوله وعند بغداد، إىل وطار القيادة فتوىل
سوى يملك وال كبرية أرسة يعول إنه حيث قريبًا، عمل عن يبحث «سوف

إيران.» خارج املالية املوارد من القليل
تنترش للحكومة املوالية العسكرية الوحدات أخذت الشاه هروب وأثناء
حيث طبيعتها، إىل املدينة يف الحياة عادت ما ورسعان طهران، أنحاء كل يف
مكافأة ورصدت اآلخر، البعض واختبأ املتآمرين من العديد عىل القبض ألقي
األمريكية املركزية املخابرات عمالء واندفع زاهدي، الجنرال عىل للقبض
الشوارع يف الجماهري وهللت اآلمنة، املنازل أو األمريكية السفارة إىل هاربني

مصدق». و«انترص لألمة» «النرص تنشد
يكن ولم اليأس»، حافة «عىل بأنه روزفلت شعر السفارة مقر داخل
ساءت قد األمور بأن فيها يخربهم واشنطن إىل برقية إرسال سوى خيار لديه
األمريكية املركزية باملخابرات إيران مكتب مدير والر جون وتلقى بشدة،
إىل فبعث عمالئه، حياة عىل قلًقا والر كان شديد؛ بإحباط الربقية تلك
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اآلن. حتى محفوظة الرد ذلك من نسخة توجد ال ولكن عاجًال، ا ردٍّ روزفلت
الربقية حملت األمريكية املركزية املخابرات يف املتداولة للمعلومات وطبًقا
أن بأعوام بعدها أعلن والر لكن الحال، يف إيران بمغادرة لروزفلت أمًرا
«إذا فيها كتب أنه يتذكر حيث الدرجة، تلك إىل حاسًما يكن لم الربقية نص
يف فاستمر مأزق يف تكن لم وإن بحياتك، تنجو كي فاحرض مأزق يف كنت

واجبك.» أداء
من العديد وأصبح املفاجأة، عنرص فقدوا للمتآمرين؛ كئيبًا الوضع بدا
املرشح وزرائهم رئيس واضطر للعمل، صالحني غري الرئيسيني عمالئهم
عدة الخارجية وزير فاطمي قىض أن وبعد هاربًا، الشاه وفر االختباء، إىل
بالتعاون الشاه فيها يتهم نارية خطبًا يلقي خرج املتمردين سجن يف ساعات

األجانب. العمالء مع
التي اللحظة يف الخائن! «أيها الجماهري من حشد أمام فاطمي هتف
بالفرار لذت فشلت، قد األجنبية مؤامرتك أن طهران إذاعة يف فيها سمعت

بريطانية.» سفارة بها توجد دولة أقرب إىل
السيطرة»، «تحت املوقف أن طهران إذاعة وأعلنت أياكس، عملية فشلت
املركزية املخابرات مقر يف الصدمة أصداء وترددت كذلك، األمر بدا وبالفعل

بواشنطن. األمريكية
متوقعة غري برقية روزفلت بعث تقريبًا املساء منتصف عند فجأة ولكن
يوجهها أخرى طعنة يف يفكر وأن طهران يف يمكث أن قرر لقد اإلطالق؛ عىل
بالحكومة يطيح كي األمريكية املركزية املخابرات أرسلته لقد ملصدق،

أجله. من جاء ما ينفذ أن قبل يرحل أال عىل مصمم وهو اإليرانية،
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الثاني الفصل

شامخة تطل حيث فارس، بالد عظمة عىل برسيبوليس1 مدينة أطالل تشهد
جالل إىل املزيد املتباعدة الجبال وتضيف إيران، جنوبي صحراء عىل مهيبة
لإلمرباطورية والروحية الرسمية العاصمة هي تلك كانت املشهد، ذلك
العظام امللوك وهم شاه، وخشايار وداريوس قورش بناها التي الشاسعة
العمالقة التماثيل وكانت التاريخ، يف ترتدد أسمائهم أصداء تزال ال الذين
بها التابعة الدول أمراء يمر التي األمم كل بوابة تحرس املجنحة للثريان
وكان الفرس، لسادتهم والوالء الطاعة فروض يقدموا كي عام كل مرة
أمام يمثلون األمراء كان حيث — األعمدة بهو ذات الكربى القاعة طول
قدم، كرة مالعب ثالثة يماثل — معنى من الكلمة تحمله ما بكل «سيدهم»
بعضها يزال ال شاهًقا عموًدا وثالثني ستة بواسطة مرفوًعا سقفها وكان
بنقوش مزينة قاعة إىل يقودان أثريان سلمان أيًضا وهناك اآلن، حتى قائًما
االعتدال يوم تؤدى التي والوالء للطاعة السنوية الطقوس تصور الدقة بالغة
أباطرة تحكم مدى عن واضحة صورة النقوش تلك تعطينا واليوم الربيعي،

ثراء. األرض بالد أكثر يف يوم ذات الفرس
أمام طويل صف يف يسريون وهم التابعة الدول حكام النقوش وتوضح
علماء تمكن وقد بالدهم، ثراء عن تعرب التي الهدايا حاملني األعىل قائدهم
عظمة األذهان إىل يستدعي فقط أسمائهم وذكر معظمهم، تحديد من اآلثار

محافظة يف شرياز مدينة شمالرشق كم ٧٠ مسافة وتبعد ق.م.)، ٥٥٠–٣٣٠) األخمينية اإلمرباطورية عاصمة
(املرتجمة) جمشيد. تخت باسم أيًضا وتعرف إيران، يف فارس
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رشق عاشوا الذين بالحرب املولعون العيالميون2 هاهم القديمة؛ العصور
ساكنو األراكوسيون3 ويقدم رشاستهم، إىل يرمز أسًدا يقدمون دجلة نهر
الصنع، متقنة ومزهرية فرًسا األرمينيون ويقدم والفراء، الجمال آسيا وسط
مدبوًغا ظبي جلد الصوماليون ويقدم فيل، وناب زرافة الحبشيون ويقدم
ثيابًا األيونيون5 ويقدم والرماح، الدروع الرتاقيون4 ويقدم حربية، ومركبة
واآلشوريون جمًال قائدين العرب ويدخل الخزف، من وأطباًقا القماش من
ملك إىل اإلتاوات تلك تقدم املنسوجة. بالسالل محمًال حماًرا والهنود ثوًرا
إىل الفاريس النفوذ رقعة بسط يف حكمه ساهم الذي العاهل وهو امللوك،

العالم. أنحاء أقىص
املستعمرون رسم كياناتمصطنعة األوسط الرشق دول من العديد تعترب
التاريخ يراعوا فلم العرشين، أو عرش التاسع القرن يف حدودها األوروبيون
الخيالية األساطري يختلقوا أن قادتها عىل لزاًما وكان املحلية، التقاليد أو
الصحيح هو العكس ولكن القومية. بالسيادة شعوًرا مواطنيهم يعطوا كي
من إرثًا تمتلك وهي العالم، يف األمم أعرق إحدى فهي إيران، حالة يف
رقعة يبسطون العظام الفاتحون كان عندما السنني آالف إىل يمتد التاريخ
وازدهرت رائعة، أعماًال يبدعون والفنانون الشعراء القارات، عرب نفوذهم
الحديث العرص يف وحتى العالم. يف الدينية الحضارات أعجب إحدى هناك
يزال ال واملعاناة، والقمع السياسية الفوىض من طويلة بفرتات تميز الذي

برتاثهم. عاطفيٍّا مرتبطني اإليرانيون
تشكيل يف تساهم تزال ال عديدة مهمة بموضوعات اإليراني التاريخ يحفل
الذي — اإلسالم بني للتوفيق املضنية املحاوالت ومنها اليوم، حتى إيران

األصيل املوطن كانت التي زاكروس جبال من قادمة آرية أقوام وهي الكردية الكوتية القبائل إىل ينتمون قوم هم
إىلمنطقة سيمرة ونهر آباد خرم منطقة من تمتد وهي البرشية، الحضارات أقدم من عيالم وتعتربحضارة لهم.

(املرتجمة) العراق. يف وبابل وكركوك وخانقني وبغداد الكوت مناطق إىل إيران يف عيالم

2

(املرتجمة) أفغانستان. يف الحالية قندهار مدينة وهي أراكوسيا إىل نسبة 3
وشمال مولدوفا وجمهورية ورومانيا بلغاريا (حاليًا واألرايضاملجاورة تراقيا سكنت هندوأوروبية شعوب هم
مقدونيا). جمهورية من وأجزاء رصبيا ورشق اآلسيوية تركيا غرب وشمال األوروبية وتركيا اليونان رشق

(املرتجمة)

4

من الجنوبي الجزيرة شبه أي بيلوبنيسوس، من مختلفة أجزاء يف عاشوا القدماء اليونانيني من مجموعة هم
ق.م. ١١٠٠ عام قبل اليونان،

5
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بفرتة الخاص الخصب الرتاث وبني — الفاتحون العرب البالد عىل فرضه
الشيعي املذهب يغذيها التي األخرى املوضوعات ومن اإلسالم. قبل ما
لم التي العادلة للقيادة التعطش اآلن حتى اإليرانيني معظم يعتنقه الذي
املعتقدات صقلتها التي أيًضا األخرى املوضوعات ومن قليالً. إال بها ينعموا
واأللم االستشهاد مبدأ عىل تعتمد التي للحياة املأساوية النظرة الشيعية
وضحية األجانب للغزاة هدًفا سحيقة عصور منذ إيران كانت الجماعي.
العالم يف التجارية الطرق أهم مفرتق يف وضعها الذي الجغرايف ملوقعها
مع للتعايش طريقة إىل تصل كي تكافح ظلت وقد النفط، من بحر وفوق
العرشين القرن منتصف يف الضغوط تلك كل وتضافرت األقوياء، الدخالء

تدمره. ثم مصدق مثل عظيم شخص ظهور إىل تؤدي كي
عىل يتوافدون الهندية القارة وشبه آسيا وسط من املهاجرون أخذ
القبائل وإغارة املوارد بنقص مدفوعني تقريبًا، عام آالف أربعة منذ إيران
منهم استمدت الذين اآلريون6 بينهم من وكان والرشق، الشمال من عليهم
تلك توحيد يف الفضل إليه يرجع الذي واإلمرباطور الحايل، اسمها إيران
التاريخية الشخصيات أحد وهو قورش، هو مرة ألول املهاجرة الجماعات
عرفت املنطقة تلك يف إمرباطورية قيام تخيل من وأول الثاقبة البصرية ذات

فارس. باسم
عبقرية حملة قورش أطلق ق.م. ٥٥٩ عام السلطة إىل وصوله بعد
من وتمكن لنفوذه، اإليراني الصعيد عىل اآلخرين القادة إخضاع إىل تهدف
واليوم واإلقناع، الحيلة طريق عن اآلخر البعض واستمال بعضهم، هزيمة
الحسنة املعاملة بفضل أيًضا بل فحسب، غزواته بفضل التاريخ يذكره ال
بناء يف نجاًحا أكثر الطريقة تلك أن أدرك فقد رعاياه؛ بها يعامل كان التي
واإلرهاب الظلم مثل الشائعة الوسائل باستخدام مقارنة قوية إمرباطورية

املذابح. وارتكاب

املصطلح ولكن الهندوأوروبية، باللغات الناطقة الشعوب من مجموعة عرشعىل التاسع القرن يف أطلقت تسمية
فهو وبالتايل الهندوأوروبية، اللغات أرسة من اإليراني الهندي أي الرشقي، الفرع عىل للداللة اليوم يستخدم
اللفظة إىل الكلمة هذه أصل ويعود محددة. ثقافية أو خصائصعرقية بالرضورة يتضمن وال لغوي مصطلح
ariya مماثلة بصيغة القديمة الفارسية اللغة يف أيًضا توجد كما «النبالء»، تعني التي arya السنسكريتية

(املرتجمة) «السادة». بمعنى

6
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واستوىل الصغرى آسيا نحو بجيوشه قورش زحف ق.م. ٥٤٧ عام
من تمكن أعوام بسبعة ذلك وبعد العظيمة، ليديا عاصمة سارديس عىل
حقق التالية العقود وخالل بابل. وهي أال األخرى، اإلقليمية القوة إخضاع
مكون جيش استوىل حيث الكربى، االنتصارات من مزيًدا وخلفاؤه هو
وترموبيل مقدونيا عىل شاه خشايار بقيادة رجل ألف وثمانني مائة من
بنت وقد الوقت. ذلك يف أوروبا يف األضخم الجيش هو ذلك وكان وأثينا،
الزمان، ذلك يف إمرباطورية أعظم األخمينيني7 باسم املعروفة الساللة تلك
املتوسط البحر رشق طوقوا قد األخمينيون كان ق.م. ٥٠٠ عام وبحلول
وامتدت وليبيا، ومرص وإرسائيل ولبنان برتكيا مارين اليونان ناحية من
عليها وأطلق السند، نهر ضفاف إىل القوقاز عرب رشًقا اإلمرباطورية تلك
يف اتخذها التي القاعدة من للوجود برزت ألنها فارس بالد اسم قورش

فارس.
يرجع األخمينيون األباطرة به تميز الذي املتفهم السمح التوجه كان
املقدسة املسئولية بأن تؤمن التي الزرادشتية8 بالديانة ارتباطهم إىل جزئيٍّا
األرض، عىل االجتماعية العدالة تحقيق عىل العمل يف تتمثل إنسان لكل
الخري بني األبدي الرصاع عليها ُكِتَب اإلنسانية بأن الزرادشتيون ويؤمن
بعد بالحساب تبرش منزلة ديانة أول هي الزرادشتية إن ويقال والرش،
الديانة تلك ملعتقدات وطبًقا الجحيم، يف أو الجنة يف نفس كل وبخلود املوت
حياته يف بها يتمتع كان التي للفضائل وفًقا شخص كل مصري هللا يقرر
بني ما زمن يف زرادشت النبي عاش وقد وأفعاله، وأقواله أفكاره عىل بناء
وبدأ إيران، رشقي بشمايل اآلن يعرف فيما امليالد قبل والسابع العارش القرن
الديانة أثرت وقد اإللهية، الرؤى من سلسلة بعد لعقيدته الدعوة ممارسة
استخدام إىل ذلك يرجع وال الفاريس، التاريخ يف عميًقا تأثريًا الزرادشتية

األناضول) (غرب ليديا عيل واستولت ق.م. ٥٥٩ عام فارس يف إمرباطورية لها كونت فارسية ملكية أرسة هم
الفارسية. الحضارة فرتة هي اإلمرباطورية هذه حكم فرتة وتعترب ومرص، وفلسطني وإيران وبابل

7

معتقدات ويف املستقلة. الكونية القوى بني مستمر كرصاع العالم ترى زرادشت الفاريس الحكيم أّسسها ديانة
الرش، وروح املوت كل هو وأنجرامينو املادي، العالم وخالق الحكمة أو الخري رب هو أهورامزدا فإن الديانة هذه
ثمانية بعد خاصة إيران يف الديانة هذه انترشت وقد ألهورامازدا، االنتصار واجب وعليه حر كائن اإلنسان وأن

زرادشت. وفاة من قرون

8
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أيًضا بل فحسب، إمرباطورية لبناء الناجحة الجريئة حملته يف لها قورش
عديدة. قرون مدار عىل بها الكثريين إيمان بسبب

غري بحق يتمتعون املواطنني أن الزرادشتية الديانة من اإليرانيون تعلم
طاعة عىل يقترص ال الرعايا دور وأن مستنري، حاكم وجود يف للتنازل قابل
أن ومع منهم. الطالحني وجه يف الوقوف إىل يتعداه بل الحكماء، امللوك
إذا إال الطاعة يستحقون ال فإنهم األرض، عىل هللا ممثيل يعتربون الحكام
األخالقي، السلوك بفضل تكتسب التي اإللهية الربكات من نوع عىل حصلوا
املعابد يزورون الفرس قادة من أجيال ظل الربكة تلك عىل يحصلوا وكي
أهمية إىل يرمز مما الدوام عىل املقدسة النار تشتعل حيث الزرادشتية

املظالم. من االحرتاز
اإلمرباطورية أطراف بني خلفوه الذين امللوك وسلسلة قورش ربط
فعال نظام ووضع املوحدة والعملة والكباري الطرق باستخدام الشاسعة
األمر نهاية يف ولكن املدى. بعيد بريدية خدمات نظام أول وإنشاء للرضائب
بعد تهتز اإلمرباطورية بدأت فقد عليهم، التاريخ ينقلب أن املحتم من كان
الرضبة وجاءت ق.م. ٤٩٠ عام الفاصلة ماراثون معركة داريوس خرس أن
عام فاتًحا فارس بالد نحو بجيوشه زحف الذي اإلسكندر من القاضية
برسيبوليس مدينة بنهب أمر حيث الخراب، من عاصفة مثريًا ق.م. ٣٣٤

وحرقها.
حافظ سالالت، ثالث حكم وخالل التالية، العرشة القرون مدار وعىل
ازدهارهم يف تسبب ومما والنبل، الكربياء من قوية مشاعر عىل الفرس
اليونان خاصة بهم، املحيطة الدول من عديدة تأثريات استيعاب عىل قدرتهم
الثالث القرن ويف الزرادشتية. العقيدة إطار يف تشكيلها وإعادة ومرصوالهند،
لألذهان أعاد بمقياس للقوة العاملي الهرم قمة إىل يعودون بدءوا امليالدي
واإلسكندرية املقدس وبيت أنطاكية عىل استولوا حيث األوائل، األباطرة مجد
جيوش تعرضت وقد القسطنطينية. أسوار إىل للوصول يناضلون وأخذوا
تأِت لم األفدح الهزيمة ولكن ٦٢٦م، عام البيزنطيني يد عىل لهزيمة الفرس
القاحلة العربية الجزيرة شبه من جيش تحرك أعوام بضعة فبعد بعد؛
الحرب بأسلحة مدججني العرب هؤالء يكن ولم فارس، بالد نحو متجًها

اإلسالم. وهو أال جديًدا، دينًا حاملني أيًضا كانوا بل فحسب، التقليدية
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يعتربونهم املتحرضون الفرس كان الذين — العرب يد عىل الغزو كان
مصري تشابه وقد الفارسية، األمة تاريخ يف فاصلة تحول نقطة — همًجا
الغزوات جيشها أنهكت حيث عديدة، عظمى إمرباطوريات مع فارس بالد
إىل النور عالم الزرادشتيون الكهنة عليه أطلق مما قادتها وهوى الطويلة،
الفقر الناس وعانى العامة، عن أنفسهم الدين رجال وانفصل الظالم، عالم
وقىض شديد، بجشع متزايدة رضائب عليهم امللكي البالط فرض حيث املدقع
العقيدة يف يعترب الذي واملحكوم الحاكم بني االجتماعي العقد عىل االستبداد
فقَد والدينية السياسية للمعايري ووفًقا املنظمة. الحياة أساس الزرادشتية
الحق — فارس بالد يف اإلسالم قبل حكمت التي األرس آخر — الساسانيون
يد عىل البالد تلك تهزم أن يرحم ال الذي التاريخ قانون وفرض الحكم، يف
والقضية قادته نحو املشبوبة عاطفته تقوده االزدياد يف آخذ نفوذه شعب

به. يؤمن الذي واملعتقد عنها يدافع التي
الرائعة العاصمة — قطسيفون مدينة يف الساسانيني قوة ارتكزت
مثل الفخمة باألعمدة تتميز املدينة تلك تكن ولم النهرين، بني ما لبالد
القرص ضم فقد والتبذير؛ اإلرساف يف غارقة مدينة كانت ولكنها برسيبوليس،
تماثيل القرصمجموعة يحرس وكان املجوهرات، من رائعة مجموعات امللكي
الكهف تشبه التي امللك قاعة يميزه ما وأهم والفضة، الذهب من مجسمة
بنقوش مزينة مربًعا قدًما تسعني مساحتها تبلغ الحرير من سجادة وتضم
وخيطت وقوته، اإلمرباطور ثروة إىل مجازي بشكل وترمز مزهرة حديقة تمثل
ذهب. من بخيوط واملاس واللؤلؤ الياقوت مثل كريمة أحجار السجادة تلك يف
القرص نهبوا ٦٣٨م، عام فاتحني قطسيفون مدينة العرب دخل وعندما
املسلمون الحكام أمر حيث مكة إىل الرائعة السجادة تلك وأرسلوا امللكي
حرص ال كنوًزا دمروا كما الدنيوية، للثروات احتقارهم يظهروا كي بتمزيقها
فاريس شاعر وهو — الفردويس ويروي بأكملها. امللكية املكتبة فيها بما لها
القادة أحد إن قائًال الغزو ذلك عن — امليالدي العارش القرن يف عاش
ذلك ملعون … الزمان ذلك ملعون … العالم ذلك «ملعون قائًال: تحرس

اإلسالم.» اعتناق عىل الهمجيون العرب أجربني حيث … املصري
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أضعاف أربعة طولها يبلغ التي — الشاهنامة املسماة امللحمة نفس ويف
الفردويس يصف تأليفها، يف عاًما وثالثني خمسة استغرقت والتي — اإللياذة

قادًما: يراه الذي املصاب يبكي وهو رستم املنهزم الفاريس القائد

العظام ملوكك ذهب أين إيران! يا عليك «لهفي
والجود واملساواة بالعدل حكموا الذين

رحلوا! والعظمة؟ باألبهة وزينوك
الهمجيون البدو العرب فيه باع الذي اليوم ذلك منذ

النخاسة سوق يف أمريتك
قط ساّر يوم شمس عليك ترشق لم

الظالم» يف قابعة وظللت

طويلة خربة اكتسبوا قد الفرس كان فارس لبالد العربي الفتح عند
حسب الثقافات تلك يشكلون كانوا حيث األجنبية، الثقافات استيعاب يف
كان وهكذا يناسبهم. ال ما ويرفضون يرتضونه ما منها يأخذون أو هواهم
كون قبول سوى خيار لديهم يكن فلم اإلسالم، عليهم فرض حني األمر
توصلوا عديدة قرون مدار عىل ولكن هللا، كالم والقرآن هللا رسول محمد
بالدهم، غزوا الذين العرب به آمن الذي ذلك عن يختلف لإلسالم تفسري إىل
للتاريخ مختلفة قراءة عىل التشيع عليه يطلق الذي التأثري هذا بني وقد
املعتقدات لتعزيز اإلسالم استخدام يف البارعة طريقتهم عىل ودل اإلسالمي،

القديمة. اإليرانية
العالم شخصيف مليار عددهم يبلغ الذين املسلمني من ٪٩٠ نحو يعتنق
ويوجد الشيعي، املذهب يعتنقون فأغلبهم البقية أما السني، املذهب اليوم
التفسريات إىل الجماعتني هاتني بني االختالف ويرجع إيران، يف منهم عدد أكرب
الشيعة يعتقد حيث ٦٣٢م، عام وفاته بعد الرسول خالفة الستحقاق املختلفة
إحدى وزوجه طفولته منذ رباه الذي عمه ابن عيل هو الرشعي الخليفة أن
كونه إىل باإلضافة القرآن، أو الوحي الرسول عليهم أمىل من أحد وعيل بناته،
خطة يحبط كي الرسول فراش يف بنومه مرة ذات للخطر حياته عرض
وهكذا الخليفة، ملنصب آخر شخص اختري الرسول وفاة بعد ولكن الغتياله.
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امتالك إىل لسعيها الدينية املؤسسة وانتقد املنشق، موقف يف نفسه عيل وجد
صفه إىل الكثريون انضم وقد الروحي، مرياثها وإضعاف الدنيوية القوة
عنيًفا. شكالً الرصاع اتخذ النهاية ويف السيئة، االقتصادية األوضاع عىل سخًطا
للدعوة نفسه فكرس الخالفة، يف أخريني مرتني عيل تجاهل جرى
بني خاصة كثريين أتباًعا إليه اجتذب مما االجتماعية، والعدالة التقوى إىل
ولكن ٦٥٦م، عام الخليفة منصب تقلد األمر نهاية ويف الدنيا، الطبقات
مسجد يف يصيل وهو اغتيل أعوام خمسة من أقل وبعد حدة، ازداد الرصاع
للروايات، ووفًقا الديني، للرصاع موطنًا كانت عراقية حامية وهي بالكوفة،
«ال ألنه الهرب رفض ولكنه اليوم، ذلك يف يقتل سوف أنه يعلم عيل كان
سعيد أنا كم إلهي! «يا صاح: طعن وعندما املحتوم»، القدر منع يمكن

الحظ!»
يقود وهو أيًضا قتل الذي عيل بن الحسني إىل املقاومة راية انتقلت
انتحارية ثورة يف ألوف من مكون جيش مواجهة يف رجًال وسبعني اثنني
الحسني أثر محو عىل السلطات من وإرصاًرا ٦٨٠م، عام كربالء يف وقعت
رأسه وبرتت الطني يف جسده مرغ ثم عائلته، أفراد معظم بقتل أمرت
والخليفة القرآن ترتل ظلت أنها الشيعة يعتقد حيث دمشق، إىل وأرسلت
امللقب الحسني عن وغريها الروايات تلك تناقل ويعترب بالعصا. يرضبها
قم9 مدينة يف الشيعة لدى االنفعال نوبات يثري ما هو الشهداء» بـ«سيد

وفاته. ذكرى يف عام كل املقدسة اإليرانية املدن من وغريها
النفسية تشكيل يف مقدسة قضية عن دفاًعا الحسني استشهاد ساهم
يف تقام التي الحداد مراسم أثناء قم مدينة زرت فإذا لإليرانيني، الجماعية
التي الحادة املشاعر بفيضمن محاًطا نفسك تجد فسوف استشهاده، ذكرى
املتشحني والفتيان الرجال من مواكب تتحرك فهمها؛ الغرباء عىل يصعب
الرئيس، الرضيح بوابة نحو الوعي فاقدي كانوا لو كما شديد ببطء بالسواد
أنفسهم ويجلدون الحسني، مصري ترثي شعرية مقاطع ينشدون وهم
رجال يقص املساجد ويف وأكتافهم، ظهورهم من الدم يسيل حتى بالسياط

(املرتجمة) طهران. العاصمة جنوب ١٥٧كم بعد عىل وتقع إيران مدن إحدى هي 9
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ساقطة تخر الجماهري أن لدرجة شديد بانفعال األليمة األحداث تلك الدين
للتو. أصابتهم قد املأساة تلك كانت لو كما شديدة بكاء نوبات يف وتنفجر
اإليرانيني الشيعة نجاح عىل املشهد ذلك به يتميز الذي الشديد الصدق ويدل
ولكنها اإلسالم تحت تندرج التي الدينية املعتقدات من مجموعة صياغة يف

املحيل. الطابع تحمل ذاته الوقت يف
الطريقة بتلك والحسني عيل ملرصع كربى أهمية السنيون يعطي ال
عيل» «شيعة تعبري من اسمهم استمدوا الذين الشيعة رأي يف ولكن العنيفة،
والحسني عيل ويمثل كربى، كارثة الحادثان هذان يُعترب عيل» «أتباع أي
التي بالذات التضحية وحياة الصحيح باإلسالم الخاصة الروحانية لهم
املعتقدات ساهمت الذي املنطلق هذا ومن الحقيقي، املسلم يحياها أن يجب
وبالتايل فاسدة أصبحت مؤسسة عىل البطالن تمرد تشكيله، يف الزرادشتية
عىل يجب كما الرش مذبح عىل بنفسيهما ضحيا فقد وهكذا عدالتها، فقدت
اإليراني الوعي يشكل يزال ال نموذًجا ووضعا يفعلوا، أن الصادقني املؤمنني
وتلهًفا واستعداًدا الدينية الحماسة من تراثًا للشيعة تركا فقد اليوم؛ حتى
والقائد األمثل الشخص يعترب عيل يزال وال هللا، أعداء يد عىل الشهادة لنيل
ويحفظون خطبه يتدبرون الشيعة يزال وال الرسول، بعد التاريخ يف األعظم
الحسني ويجسد بها. تفوه التي املأثورة واألقوال الحكم آالف قلب ظهر عن
واإلنسانية اإلسالم يحب من لكل املحتوم القدر تعترب التي بالذات التضحية
وذلك والده، استشهاد من أكثر عاملية أهمية استشهاده ويكتسب بصدق،
منفرد، متطرف يد عىل وليس الحاكم جنود يد عىل قتل — الحسني أي — ألنه

الحديثة. إيران مفاتيح لفهم رضوريٍّا العاطفة تلك عمق إدراك ويعترب
الخلفاء وهم عرش، االثني األئمة أول عليٍّا اإليرانيون الشيعة يعترب
حالة يف دخل عندما شابٍّا عرش الثاني اإلمام وكان للرسول، الرشعيون
بها، يمر التي املعاناة يدرك يزال ال لكنه العالم عن انفصل حيث غامضة،
عرش الثاني اإلمام باسم إليه ويشريون حيٍّا، يزال ال بأنه اإليرانيون ويؤمن
إىل يعيده أن يوم كل هللا الكثريون ويدعو الزمان، إمام أو املنتظر اإلمام أو
يعمل الذي املخلص أو املنتظر املهدي يصبح سوف يعود وعندما األرض،
وحتى املطلقة، العدالة من جديًدا عهًدا ويبدأ الخاطئة األوضاع تصحيح عىل

61



الشاه أتباع

حكمته محاكاة عىل يعملوا أن الدنيويني الحكام عىل يجب الوقت ذلك يحني
اإلنسان حقوق عىل يتعدون ال فهم ذلك يف يخفقون وعندما وصالحه،

ذاتها. هللا إرادة عىل أيًضا بل فحسب،
«إن العرشين: بالقرن الكبري الشيعي املفكر الطباطبائي العالمة كتب
عن مختفيًا كان وإن بأرواحهم صلة عىل وهو روحيٍّا، الناس يرعى اإلمام
قد الوقت يكن لم ولو حتى الدوام، عىل رضوريٍّا وجوده ويعترب أعينهم،

به.» يقوم سوف الذي العاملي ولإلصالح املادي لظهوره حان
تجعل اإليرانيني الشيعة نفوس عىل املعتقد لذلك العميقة السيطرة إن
أطلق ما مصاف إىل ترفعه بل دينية، عقيدة مجرد من أكثر مذهبهم من
عقائدية». «مأساة اإلنسان علوم يف املتخصص فيرش جيه إم مايكل عليه
وعيل، بالحسني أعمق ارتباًطا ترتبط مشاعرهم لكن الرسول، يوقرون وهم
الكون وعلم التاريخ تشمل أن يمكنها «قصة فيرش عليه يطلق ما وهو
وتحافظ القصة تجسد مادية أو شعائرية «مأساة تعززها الحياة» ومشاكل
والحسني عيل جسد فقد العاطفي.» االستغالل من مرتفعة مستويات عىل
يموت. كيف أيًضا بل الخلوق، املؤمن يحيا أن يجب كيف يخربهم نموذًجا
وصلت امليالدي، السابع القرن يف مرصعهما والحسني عيل لقي أن بعد
العرب وانصهر االنحدار، يف أخذت ثم مجدها ذروة إىل العربية اإلمرباطورية
قوة تراجعت وحيث املختلطني، سكانها يف تدريجيٍّا إيران حكموا الذين
فساد من تحذيراتهم أن إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع قوة، الشيعة ازداد العرب
الذين األتراك السالجقة10 ارتكبها التي الفظائع أكدتها الحاكمة السالالت
إيران دمروا الذين خان جنكيز بقيادة املغول قبائل ووحشية البالد فتحوا
السلطة انتقلت سطوتهم يفقدون املغول بدأ وعندما ١٢٢٠م، عام غزوها بعد
إسماعيل وكان الشيعي، باملذهب تأثرت التي الثورية الصفويني ساللة إىل
يهتفون املعركة أرض إىل املقاتلني أرسل مناضًال شيعيٍّا الصفويني قائد
الحماس املخلصني، اإلمام أتباع نحن زماننا! وهذا الحسني، رجال «نحن

عنواننا!» والشهادة اسمنا

ما العربية والجزيرة والعراق وسوريا األناضول من وأجزاء وإيران أفغانستان يف حكمت تركية ساللة هي
١١٩٤م). حتى (ثم ١٠٣٨–١١٥٧م بني

10
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إىل احتشدوا الذين الشيعة بمساعدة االنتصارات من سلسلة وعقب
١٥٠١م. عام ملًكا نفسه تنصيب اسماعيل أعلن أخرى، دول من جواره
الرسمي املذهب الشيعية إعالن العرش عىل الجلوس بعد اتخذه قرار وأول
التعليق وتحمل املشهد ذلك تصور شهرية مصغرة لوحة وهناك للدولة،
خطيب من وطلب تربيز مسجد إىل امللك جاللة ذهب الجمعة يوم «يف التايل
إىل نفسه امللك وتقدم املنرب، يصعد أن الشيعة أعيان أحد كان الذي املسجد

املرشقة.» كالشمس ووقف غمده من األزمان سيد سيف واستل املنرب
األمة إنشاء يف خطوة أهم ولكنها بسيطة، دينية خطوة مجرد تلك تكن لم
إمرباطورية بناء يف ملساعدته الشيعي املذهب إسماعيل استخدم فقد اإليرانية؛
تشمل كي الحالية إيران حدود خارج تتويجه من أعوام عرشة خالل امتدت
إىل بالثلج املكسوة القوقاز جبال ومن بغداد إىل آسيا وسط من املنطقة
الحالية إيران مالمح ظهرت اسماعيل حكم وأثناء العربي. الخليج شواطئ
املتغرية الجغرافيا روابط بالفعل تجمعهم فاإليرانيون والروحية، السياسية
يثر لم الروابط تلك من أيٍّا ولكن التليد، للمجد الجمعية والذاكرة واللغة
اإلسالم تقبلوا العقيدة تلك اإليرانيني فباعتناق التشيع، أثاره الذي التوهج
يعتنقون كانوا الذين الفاتحون العرب أرادها التي الطريقة بنفس ليس ولكن

االستسالم. يظهرون وهم تمردوا وهكذا السني، املذهب
من الحرية يمنحهم نظاًما أخريًا وجدوا اإليرانيني أن األمر يف ما وأهم
والقادة إسماعيل تخيل وقد الروحي، الجانب من األقل عىل الدولة، سلطة
تمكنوا وبالفعل التشيع، يف التحكم باستطاعتهم أن تلوه الذين الصفويون
يستحقون ال الحكام بأن االعتقاد ولكن التاليني، القرنني مدار عىل ذلك من
هو كما الشيعية املعتقدات من يتجزأ ال جزء العدل يقيمون عندما إال السلطة
للجماهري املعتقد هذا أعطى األمر نهاية ويف الزرادشتية، املعتقدات من جزء
الدنيوية، األنظمة عىل للقضاء الالزمة والوجدانية السياسية القوة الشيعية

القوة. تلك الدينيون الزعماء اكتسب فقد وبالتايل
بالفعل وصلوا قد اإليرانيون كان الحكم مقاليد اسماعيل تقلد عندما
اإليرانيون واملفكرون امليالدي التاسع القرن ومنذ عظيمة، ثقافية قمم إىل
يف ورشعوا والعلماء، الفالسفة أعظم عن بحثًا اإلسالمي العالم يجوبون
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والعديد وبطليموس وإقليدس وأرشميدس وأرسطو أفالطون أعمال ترجمة
هائلة طفرات املهرة الصناع حقق وقد ودراستها. اإلغريق املفكرين من
أساليب الفارسيون املنمنمات رسامو وأنشأ الخزف، وفنون العمارة يف
صحراوات إىل القسطنطينية من الخرباء أعمال تضاهها لم ولكن مقلدة
بالوجد عامرة أشعار تأليف عىل املوهوبون الشعراء وعكف الوسطى، آسيا
العديد ويرفض العالم، أنحاء جميع يف تقرأ األشعار تلك تزال وال والعاطفة،
القرن يف عاش الذي الصويف الشاعر الرومي الدين جالل مثل — منهم

يقول: حيث نوع، أي من التقليدية املعتقدات — امليالدي عرش الثالث

نفيس أعرف ال نفيس وأنا التدبري، ما املسلمون «أيها
مسلم أنا وال مجويس أنا وال يهودي، أنا وال مسيحي، أنا فال

بحري أنا وال بري أنا وال غربي، أنا وال رشقي أنا وال
والسموات األفالك من أنا وال والطبيعة، األرض عنارص من أنا وال

النار. من أنا وال الهواء من أنا وال املاء، من أنا وال الرتاب من أنا وال
ذلك، وال الكون بهذا وال

موطني النار وال الجنة يف وال
يزدان، وال عدن من طردت وال

نسبتي أخذت آدم من وال
مقام، من أبعده ما مقام بل

املعالم خفي وطريق
وروحي، بدني عن تجردت

محبوبي»11 روح يف أحيا جديد فمن

دخول عىل اإليرانيني قدرة عىل مؤًرشا الثقافية اإلنجازات تلك كانت
تمكنوا عندما والروحية والعسكرية اإلبداعية بقوتهم واثقني الحديث العرص
امللك شاه عباس يزال وال السياسية، الوحدة تحقيق من املطاف نهاية يف
جلس وقد إيران، يف بطًال إنجازاتهم ألعظم اإللهام أعطاهم الذي الصفوي

بترصف. األبيات 11

64



املصري ذلك ملعون

،١٦٢٩ عام إىل ١٥٨٨ عام من عاًما، أربعني عن تزيد لفرتة العرش عىل
مستوى نفس عىل املشرتك باملصري شعوًرا وإعطائه شعبه توحيد يف ونجاحه
يف الثاني فيليب وامللك بريطانيا يف األوىل إليزابيث امللكة معارصيه نجاح
اإليرانية، املدن إىل األوروبيني التجار اجتذبت التي الطرق شق وقد أسبانيا.
التجار كان التي األخرى واملنتجات والفخار الحرير إلنتاج مصانع وأنشأ
العدالة وتطبيق الرضائب جمع الحكومية الدواوين وتولت رشائها، يف يرغبون
منذ انقىض الذي وداريوس قورش عهد منذ تنظم لم كما الحياة وتنظيم

عام. ألفي
أجل من ليس اإليرانيني، للحكام مالئًما تقليديٍّا نموذًجا عباس كان
فرض ألنه أيًضا بل فحسب، مملكته إىل العالم يف ما أفضل جلب يف تفانيه
التعذيب وكان مارسه، الذي للطغيان موجه نقد أي يتحمل ولم االستبداد
يف أبناءه حبس عديدة أعوام وملدة حكمه، فرتة أثناء عاديٍّا شيئًا واإلعدام
التعليم من حرمهم ولكنه باملحظيات، التمتع لهم أتاح حيث امللكي القرص
ضد الثورة يخىش عباس كان املستقبل، يف للقيادة يؤهلهم الذي والتدريب
ووالده. وشقيقيه اآلخرين ابنيه عيني وسمل البكر ابنه بقتل أمر وقد حكمه،
املتألقة العاصمة القادمة لألجيال عباس تركه مادي تراث أعظم كان
قبابها تزال وال العالم، يف املدن أعظم إحدى منها جعل التي أصفهان
املكسوة الصالة وقاعات معقًدا تصميًما املصممة امللكية وقصورها الشامخة
عديدة ألجيال اإليرانيني اعتقاد وتربر الزائرين نفوس يف الهيبة تثري بالقرميد
أرمينيني صناع بإحضار عباس أمر وقد العالم. نصف هي أصفهان بأن
السوق رقعة بسط يف يساهمون هولنديني وتجار املدينة، بناء يف يساعدون
عامليٍّا. طابًعا املدينة يعطوا كي العالم أنحاء كل من ودبلوماسيني الكبري،
مدينة أي تضاهيها تكن ولم نسمة، مليون نصف يبلغ أصفهان تعداد وكان
الجوانب أيًضا بل فحسب، إيران تألق تمثل ال ولكنها عظمتها، يف العالم يف

شاه. عباس لحكم املظلمة
إىل تهدف الفنون أشكال كل تكن «لم املعارصين: املؤلفني أحد كتب
الخزفية الزخرفة من وسلطانه، امللك قوة تعززها كانت بل فحسب، اإلمتاع
يمكننا وهكذا امللكية. األجنحة حول الزهور وأحواض البحريات إىل للمساجد
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العظمة من والرقي، الهمجية من والليربالية، القسوة من الغريب املزيج تفهم
الفارسية.» الحضارة تشكيل يف ساهم الذي والدونية

كان عرشه، ورثة مع شاه عباس بها تعامل التي للوحشية ونظًرا
جريانها بدأ فقد وفاته، بعد الفوىض من بحالة إيران تمر أن الطبيعي من
مدينة نهبت التي األفغانية القبائل اجتاحتها ١٧٢٢ وعام فيها، يطمعون
وهو شاه، نادر يد عىل األفغانيون طرد األمر نهاية ويف نفسها، أصفهان
عىل بجيوشه زحف سنيٍّا تركيٍّا وكان إيران، تاريخ يف العظام القادة آخر
الطاووس عرش دلهي مدينة من نهبها التي الكنوز أحد وكان دلهي، مدينة
اغتيال بعد الحًقا. اإليرانية للملكية رمًزا أصبح الذي باملجوهرات املطعم
ما استمرت السلطة عىل الرصاعات من سلسلة بدأت ١٧٤٧ عام شاه نادر

الحكم. إىل القاجاريني بوصول وانتهت عاًما خمسني من يقرب
— قزوين بحر من بالقرب تقطن تركية قبيلة وهم — القاجاريون توىل
ملوكها ويتحمل ،١٩٢٥ عام وحتى عرش الثامن القرن أواخر منذ إيران حكم
معظم كانت وبينما البالد. يف والتخلف الفقر مسئولية األفق ضيقو الفاسدون
القاجاريني. حكم ظل يف راكدة إيران ظلت الحداثة، نحو تتقدم العالم أنحاء
القاجاريني: حكم فرتة أواخر يف الربيطاني السيايس كريزون اللورد كتب
وتعترب واملواثيق القوانني إىل وتفتقر الدستوري التخلف تعاني كهذه دولة «يف
سطوة الشخيصيكتسب العامل فإن العتيقة، الرشق تقاليد قالب يف محبوسة
املمارسات من مجموعة إال إيران حكومة وليست متوقع. هو كما كربى
نزوالً متدرج نطاق عىل الوحدات من مجموعة بواسطة للسلطة التعسفية

الحقرية.» القرى زعماء إىل امللك من
تمكنت فربما متطور، قوي نظام عرش التاسع القرن يف إيران حكم لو
عليها ستشتد كانت الضغوط لكن فيها، طمعت التي األجنبية القوى صد من
القوتني بني الطريق يف يقع جغرايف بموقع إيران تميزت فقد حال، أي عىل
يف بريطانيا رأت وقد وروسيا. بريطانيا وهما آنذاك، العالم يف العظميني
ثراء، وأكثرها مستعمراتها أهم وهي الهند، إىل الربي طريقها تحتل أمة إيران
متاخمة تقع األرض من كبرية رقعة يف للتحكم فرصة فيها روسيا ورأت
واالنشغال الضعف شديدي إيران ملوك وكان املكشوفة. الجنوبية لحدودها
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فاندفعت اإلمرباطوريتني، لكال بالنسبة يقاوم ال اإلغراء جعل مما بأنفسهم،
الجهالء. القاجاريون خلفه الذي القوة فراغ مللء محاولة يف كلتاهما

هاوية يف تنزلق إيران يرون وهم االستياء القاجاريني امللوك عىل يبُد لم
إىل االستفادة عىل صمموا فقد باالستياء شعروا أنهم فرض وعىل العبودية،
خاطئًا، كان لألمور تقديرهم لكن محتوًما، قدًرا اعتربوه مما ممكن أقىصحد
ولكن قادته، عليه يمليه ما يتقبل سوف اإليراني الشعب أن افرتضوا فقد
األجنبية، القوى لسيطرة فريسة إيران لرتك واستعدادهم لفسادهم نظًرا
الحكم. يف حقهم فقدوا وهكذا الشعب، وبني القاجاريني بني الشقاق وقع
الشيعية باملبادئ مسلحني كانوا حيث قبل، من يثوروا لم كما اإليرانيون ثار
باإلضافة واالستبداد، بالطغيان اإلطاحة سلطة العادي املواطن تمنح التي
ما بقدر للدهشة مثرية مطالبهم وكانت الناشئ، الجديد العالم قيم إىل
الخارجية القوى سيطرة إنهاء يف تتمثل كانت حيث ذاتها، ثورتهم كانت
الربامج أكثر ذلك كان الشعب، إرادة عن للتعبري برملان وإنشاء البالد عىل
اإلطاحة إىل يؤدي سوف الذي الربنامج وهو ثورية، اإليرانيون اعتنقها التي

بعد. فيما إيران تاريخ وتشكيل القاجاريني بساللة
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