
 
 صورت وضعیت : ایران و جنگ جھاني اول؛ قسمت یكم 

 درآمد 

نام  بھ  یس  سھ و انگل فق« آغاز جنگ جھاني اول با حضور كشورھاي روس، فران نوان » دول مت بھ ع مان  تریش و آل شورھاي ا « و ك
بھ» دول محور گیر محار ھان را در كدیگر، ج كرد  و پیوستن عثماني، ایتالیا و ژاپن بھ گروھھاي متخاصم با ی سوز  بزرگ و خانمان اي 

كھ نگذاشت كي دور از معر یت ژئوپولتی شاه . كھ ایران آن روزگار را ھم بھ مناسبت موقع سلطنت احمد نھ  یران در زما كھ ا با وجود آن
في  1الممالك بیطرفي  قاجار و صدارت میرزاحسن مستوفي ین بیطر خود را بھ دول متخاصم اعالم كرد اما نیروھاي درگیر در جنگ ا

َ نقض كردند و از این رھگذر خسارات فراواني بھ كشور وارد آمد  . را عمالَ و مكررا

یران،  ھا بھ بھانھ آنكھ روسھا آذربایجان را اشغال كرده م، عثماني1914بھ دنبال آغاز جنگ در ژوئیھ  لت ا بھ دو شتي  اند، با ارائھ یاددا
ندن . نقض نكردن بیطرفي كشورمان را موكول بھ بیرون رفتن روسھا از آذربایجان كردند بیرون را ظور  تالش دولتمردان ایران بھ من

جھ بھ نتی ند  خود درآورده بود شغال  بھ ا شور را  بھ  روسھا كھ از چند سال پیش از شروع جنگ، بخشھایي از شمال ك ھا  سید و آن اي نر
لت  بھ ع نان  یران ھمچ ند و ا خارج نكرد شغالي  حي ا سایر نوا جان و  خود را از آذربای ھاي  یران، نیرو خود در ا بھانھ حفظ جان اتباع 

شھ. ضعف نیروھاي نظامي خود ناگزیر بھ تحمل حضور بیگانگان و تجاوزات آنان در خاك خود شد مده و ری یل ع ند دال ین  ھر چ اي ا
شكل مت م قرارداد  اقا نھ را در  ھاي بیگا كایي،  1907ساز نیرو ستر آمری گان شو خراج مور سئلھ ا یران در م بھ ا سیھ  ماتوم رو و اولتی

سرّي  قرارداد  پس از آن در  مالي، و  شار  ست 1915مست ید ج ست . با گذراي مانیف شرح  بھ  تا  ست  بر آن ا سعي  ضر  شتار حا در نو
یران  یس در ا بت روس و انگل ماعي و رقا سي، اجت في، اوضاع سیا قض بیطر سي ن ھاني اول و برر نگ ج دیپلماسي ایران در خالل ج

 . پرداختھ شود

 نقض بیطرفي و اشغال ایران 

في  پي. در قرن اخیر، میھنمان دو مرتبھ بھ اشغال آشكار قواي اجنبي درآمد عالن بیطر بھ رغم ا آمد وقوع دو جنگ جھاني اول و دوم، 
ھي  بھ دالیل وا یران  شد و بیطرفي ا دولت ایران، این بیطرفي بھ كار نیامد و بھ ھیچ وجھ مورد توجھ نیروھاي انگلیس و روس واقع ن

شد 1914ژوئیھ  28جنگ جھاني اول در . نقض شد َ ھشت روز پس از تاجگذاري احمدشاه آغاز  كھ در . تقریبا ظامي  یارویي ن ین رو ا
تریش . اي یافت شد، دامنھ گسترده ابتدا بھ مثابھ تصفیھ حساب میان قدرتھاي طراز اول اروپا تلقي مي ستان  -در ابتدا ا بھ صرب گري  ھن

آلمان در یكم اوت بھ . ھنگري و متحد این امپراتوري، آلمان ، متمركز كرد -روسیھ قواي خود را در مرزھاي اتریش . اعالم جنگ داد
عالن جنگ داد و در  كرد 3متحد روسیھ، فرانسھ، ا سخیر  شالیفن بخشي از بلژیك را ت شھ  بق نق یا در . اوت ط مان  4بریتان بھ آل اوت 

تبر  1914در نوامبر . اعالن جنگ داد شد و در اك تریش  مان و ا گي آل حد جن ماني مت ست 1915تركیھ عث نان پیو بھ آ نیز  . بلغارستان 
حده در آوریل ) 1915مھ (و ایتالیا ) 1916ژوئیھ (، روماني )1914اوت (ژاپن  یاالت مت ستند و ا عالن  1917بھ متفقین پیو مان ا بھ آل

  2. جنگ جھاني اول پایان یافت 1918نوامبر  11جنگ داد و سرانجام با اعالن آتش بس آلمان در 

شت قرار دا شون روس  سلطھ ق شور زیر  شھرھاي . اما در ایران بھ گاه وقوع جنگ، صفحات شمالي و شمال غرب ك قواي روس در 
شغال  نیز در ا گھ  ندر لن شھر و ب لھ بو آذربایجان، اردبیل، قزوین و انزلي، حضور نامشروع داشتند و بخشھایي از جنوب كشور از جم

 . نیروي انگلیس بود

لت در  في دو ق 1332ذیحجھ  12در پي آغاز جنگ جھاني اول، ایران مشي بیطرفي اتخاذ كرد و فرمان احمدشاه مبني بر اعالن بیطر
 . صادر شد

یك ] ا[نظر بھ اینكھ در  ما نزد كت  حدود ممل بھ  ین محاربھ  ست ا كن ا ین اوقات متأسفانھ بین دول اروپ نایره جنگ مشتعل است و مم
ما در حفظ و  سھ  یات مقد ھالي از ن موم ا كھ ع براي این ست  صمھ برقرار ا با دول متخا مدهللا  ما بح یھ  شود و نظر بھ اینكھ روابط وداد

مي قرر  ین  صیانت این روابط حسنھ نسبت بھ دول متحاربھ مطلع باشند امر و م كرم مھ خم ا شرف اف جل ا ستطاب ا ناب م كھ ج ماییم  فر
كھ  الممالك، رئیس  دستور معظم مستوفي ند  بالغ دار الوزرا و وزیر داخلھ فرمان ملوكانھ را بھ فرمانفرمایان و حكام و مأموران دولت ا

مي فظ و صیانت  كان ح صمھ كما با دول متخا خود را  ستانھ  بط دو خاذ و روا ین  دولت ما در این موقع مسلك بیطرفي را ات بھ ا ید و  نما
َ من صمھ  لحاظ مأموران دولت را باید متوجھ نمایند كھ نباید وجھا یك از دول متخا ھر  یا ضدیت  ھي و  َ كمك بھ ھمرا َ و بحرا الوجوه برا

ھیز و  بھ پر كدام از دول متحار ھر  با  فداري  نموده و یا اسلحھ و ادوات حربیھ براي یكي از طرفین تدارك و یا حمل كنند و باید از طر
چھ  باز آن سنھ  بط ح یل حفظ بیطرفي و صیانت روا ند و در تكم یت نمای كامالَ رعا خود را  احتراز نموده، مسلك بیطرفي دولت متبوعھ 

  3. ھیئت دولت مامصلحت داند و بھ عرض برسد در اجراي مقررات آن امر ملوكانھ شرف صدور خواھد یافت

شورمان  در استفاده از موقعیت سوقرسد كھ اعالم بیطرفي ایران تأثیر چنداني بر چگونگي مواجھھ دول متحارب  بھ نظر مي الجیشي ك
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بادان . نداشت حرین وارد آ خود از ب مر  ندي زیر ا قواي ھ مراه  بھ ھ اندك زماني پس از شروع جنگ، واحدھایي از سربازان انگلیسي 
فت در منطقھ  عمده. شدند و این شھر را اشغال كردند ستخراج ن ترین توجیھ گسیل این نیروي نظامي، ضرورت محافظت از تأسیسات ا

خود ) 4(تبریز بھ اشغال سپاه عثماني درآمد . ق1333در نیمھ اول صفر . خوزستان بود و كشمكش نظامي بین عثماني و روس بھ اوج 
ند. رسید غاز كرد طراف آن آ با . گروھي مركب از نظامیان عثماني و آلماني تحركاتي را در منطقھ خوزستان و ا عاالت  عل و انف ین ف ا

شد واكنشي دیگر از سوي انگلیسي جھ  نش. ھا موا ین ك نان ا نھ  آ ند و بھا قي كرد فت تل لھ ن خط لو تداد  كاري در ام عي خراب بھ نو ھا را 
 . اي بھ دست آوردند تا نیروھاي خو د را رھسپار اھواز نمایند و حتي تا مسجدسلیمان ھم پیشروي كنند تازه

 فرصت استثنایي 

لي« توان بھ تكوین  در زمره بارزترین نوع مقاومت مردمي مي فاع م تھ د شكل » كمی قم  ھاجران در  عي از م سط جم كھ تو كرد  شاره  ا
شھرھا  مرحلھ. گرفت و شماري داوطلب در آن گرد ھم آمدند گر از  سیاري دی ھران و ب اي از اشغال كشور در حال شكل گیري بود و ت

ند و . آبستن حوادث بود لي را درھم كوبید فاع م تھ د مت كمی كزي مقاو ستھ مر باراتوف ھ روسھا با نیروي تازه نفس خود بھ فرماندھي 
تاد قواي روس اف ست  سي. شھرھاي قم، اصفھان، ھمدان و كرمانشاه بھ د عي انگلی ست مقط پي شك عد در  ماني ب مدت ز ند  ھا در  ھر چ

سي  یت سیا عراق، قواي عثماني از والیات غرب وارد خاك كشورمان شدند و كرمانشاه و ھمدان را تصرف كردند، لیك ھمچنان حاكم
ھر از چندي . در نوسان و ناپایدار بود كھ  ند  خود بود در این اوضاع ایرانیان تماشاگر كش و قوس درگیري متحدین و متفقین در خاك 

 . كرد كفھ ترازو بھ سود یكي از طرفھاي درگیر سنگیني مي

تبر  كھ در اك سیھ  قالب رو صفحھ1917ان شود م روي داد،  ھاني اول گ تاریخ جنگ ج نو در  شویك. اي  قالب بل پیروزي ان مد  ھا در  پیا
ستھ. روسیھ ، بھ خروج قواي آن كشور از ایران انجامید طرح خوا حق  این امر موقعیتي مناسب و فرصتي استثنایي بھ منظور  بھ  ھاي 

سترده . ملت در لغو معاھدات ننگین و تحمیلي و تجدیدنظر در قراردادھاي جاري را فراھم آورد فت گ براز مخال یني ا زمان و شرایط ع
با  یارویي  یي رو صت طال تا فر شد  عث  ستھ با جال واب مردان و ر شماري از دولت نت  ما خیا بود ا شده  یدار  گان پد با بیگان یان  و عر

 . بیگانگان و حضور نامشروع و اشغالگرانھ آنان در میھن، از دست برود

ین . ریزي ویژه خود جاي خالي روسھا را پر كرده بودند ھا با برنامھ انگلیسي ند و از ا بزرگ جلوه داد ماني را  ھا و عث طر آلمان نان خ آ
اي زدند تا بھ منظور جایگزیني نیروي نظامي و پلیسي خود در غیاب قواي روس، دستاویز الزم را  رو دست بھ مانور تبلیغاتي گسترده

حرم . ھمراه داشتھ باشند ماه م خر  1337بخشھایي از مركز، غرب و بھ ویژه شمال كشور در معرض دگرگونیھایي بود تا اینكھ در اوا
مان در  ق، عثماني لت آل مبر  11ھا شرایط ترك مخاصمھ را پذیرفتند و دو ھاني اول در 1918نوا نگ ج كرد و ج عالم  بس ا تش  9م، آ

یق . خ خاتمھ یافت1257عقرب  22/ ق1337صفر  گر حقا بار دی ھاني اول  یران در جریان جنگ ج ظامي ا شغال ن قض بیطرفي و ا ن
ھد  چندي را روشن كرد و ضرورت اتخاذ خط مشي روشن و دیپلماسي فعال را باعث شد كھ در بخش دوم این نوشتار بھ آن اشاره خوا

 . شد

ین .... بیطرفي عبارت است از عدم شركت در جنگ بین كشورھاي دیگر« . 1 یك از طرف كشور بیطرف نباید طرفدار یا مخالف ھیچ 
ید فاع نما خود د ید از بیطرفي  ند و با ین . مخاصمھ باشد و اجازه ندھد كھ طرفین از اراضي این كشور استفاده كن نھ كشمكش ب ھیچ گو

بایي» .طرفین نباید در منطقھ یا آبھاي بیطرف انجام بگیرد ضا با سي. غالمر لوم سیا نگ ع سب « . 121ص . فرھ في برح ھوم بیطر مف
فاوت است سویي ... وضعیت سیاسي و جغرافیایي كشورھاي مختلف، مت في از  یي” بیطر شش مستمر “ انزواگرا گر كو سوي دی و از 

ست. المللي است براي تخفیف بحران بین سجم ا َ من سبتا شوري» .بیطرفي معموالَ داراي یك فلسفھ سیاسي ن سي. داریوش آ . فرھنگ سیا
 . 51ص 

 . 471-470، صص 1، ج 1369تھران، آگاه، . ترجمھ احمد تدین و شھین احمدي. فرھنگ تاریخ. 2

شامل 20ص . كتاب سبز. 3 ست و  ھاني اول ا سالت و « ؛ این اثر دربرگیرنده مجموعھ اسنادي درباره بیطرفي ایران در جنگ ج مرا
ین نگ ب سنھ  مذاكرات متعاطیھ بین دولت علیّھ و دول خارجھ از بدو وقوع ج لل در  ستین » م1914/ ق1333الم بارتي نخ بھ ع ست و  ا

شد1336آید كھ بھ سال  اثر در این زمینھ بھ شمار مي سپرده  چاپ  بھ  ھران  سبز . ق در مطبعھ روشنایي در خیابان عالءالدولھ ت تاب  ك
سناد . مكاتبات دولت درباره بیطرفي در شش ماه نخست جنگ جھاني اول با دول خارجي است شي از ا ھمچنین بھ منظور آشنایي با بخ

سناد وزارت خارجھ سازمان . وزارت كشور در این باره، كتابي با عنوان ایران و جنگ جھاني اول، ا یات از سوي  كاوه ب بھ كوشش 
شد ستھ  بع آرا یور ط گزارش. اسناد ملي ایران، بھ ز بر آن  فزون  نگ جھاني اول در  ا صوص ج شھر در خ یا در بو ساالنھ بریتان ھاي 

لواري، بوشھر،  سعلي د شھادت رئی سالگرد  شتادمین  شت ھ گره بزرگدا چاپ 1373جنوب ایران، ترجمھ كاوه بیات، بھ اھتمام كن بھ   ،
 . رسید
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مي یادآور مي. 4 سر  بھ  لي  لي در تعطی شوراي م مان مجلس  ین ز كھ در ا یھ در مورخھ  شود  سوم تقنین سھ از دوره  برد و نخستین جل
 . الملك منعقد شد نفر بھ ریاست سني حاج سھام 68با حضور  1333محرم  17یكشنبھ 
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