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 اسم المحاضرة : الهٌمنة االستعمارٌة البرٌطانٌة على االقتصاد اإلٌرانً

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

لقد أحدث االحتالل البرٌطانً والروسً لألراضً, اإلٌرانٌة , تكبد إٌران خسائر    

بشرٌة , وانتشار عملٌات السلب والتدمٌر التً قامت بها قوات االحتالل , فضال 

االنتهازٌة , وتهدٌدات الشاه السابق محمد  عن عملٌات الفساد التً قامت بها القوى

 علً مٌرزا بالتحرك نحو طهران . 

قدمت كل من الحكومة البرٌطانٌة والحكومة الروسٌة مذكرة مشتركة فً    

إلقامة قاعدة صلبة للصداقة فً العالقات , وتقدٌم القروض إلٌران  8181شباط 81

قٌدت الحكومة اإلٌرانٌة التً , والتً تحولت إلى أداة للتغلغل االستعماري , و

 اعترفت مجبرة بمعاهدة التقسٌم . 

نتٌجة لذلك دخلت إٌران تحت الحكم البرٌطانً الروسً المزدوج , والهٌمنة و   

االقتصادٌة والعسكرٌة , فروسٌا حصلت على امتٌاز المالحة فً بحٌرة أورمٌة 

, هد جرجان ق مشتٌازٌن للري فً أصفهان , وطرٌومورغان فً أذربٌسجان , وام

وحصلت برٌطانٌا على امتٌاز استخراج الفحم , وععقدت اتفاقٌة بٌن شركة النفط 

, ولذلك أصبحت  8181أٌار  12إٌرانٌة والحكومة البرٌطانٌة فً –اإلنكلو 

 برٌطانٌا شرٌكا مسٌطرا على الشركة . 

وكان  إن هذه االتفاقٌة فسحت المجال واسعا للتدخل فً الشؤون اإلٌرانٌة ,   

القناصل البرٌطانٌون فً األحواز وبختٌاري ٌتدخلون فً كل قضٌة من األعمال 

التً ٌقوم بها الشٌخ خزعل وسرداري جنك رئٌس قبٌلة البختٌارٌٌن , وهكذا أصبح 

 التدخل البرٌطانً الروسً أكثر وضوحا مع ظهور الفعالٌات النفطٌة . 

عشٌة الحرب العالمٌة األولى ,  على إٌرانكما كانت هناك أحداث فرضت نفسها    

 وكانت سببا إضافٌا للتغلغل االستعماري لبرٌطانٌا وروسٌا منها : 

 اإلٌرانٌة .  –مسألة تحدٌد الحدود العثمانٌة  -8 

 انحدار السلطة القاجارٌة إلى مهاوي الحضٌض .  -1 

 تزاٌد المد الرجعً فً كافة االتجاهات .  -3 



 الروسً .  حدة التنافس البرٌطانً -1 

كل ذلك أدى إلى ظهور تٌار عشٌة الحرب ٌدعو إلى التوازن بٌن الدول الكبرى ,   

وهذا السبب الذي دفع اللٌبرالٌون اإلٌرانٌون باتجاه ألمانٌا التً دخلت مٌدان التنافس 

 بعد نمو اقتصادها وتنظٌم جٌشها , وتزاٌد نفوذها فً الدولة العثمانٌة . 

, حٌث أن أحمد شاه تدهور السٌاسً فً إٌران حدا خطٌرا ومع كل ذلك وصل ال   

فشل فً السٌطرة على الشؤون الداخلٌة  8181تموز  18الذي بلغ سن الرشد فً 

والخارجٌة , وركن الدستور جانبا , ولم ٌستطع وقف التدخالت األجنبٌة البرٌطانٌة 

شكٌالت وفق مشٌئتهما , كما تدهورت التالروسٌة والتً وجهت سٌاسة إٌران 

 العسكرٌة اإلٌرانٌة , واقتصرت على فرقتً : القوزاق والجندرمة . 

ومن خالل القول أن ما حل بإٌران من أوضاع سلبٌة عشٌة الحرب العالمٌة    

األولى وتراجع الحركة الوطنٌة اإلٌرانٌة وانتشار المد الرجعً وتغلغل الدول 

 األجنبٌة , كل هذه العوامل انعكست على إٌران خالل سنوات الحرب . 
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