
 
 ایران و قدرتھاي بزرگ در آستانھ جنگ جھاني اول 

 علیرضا مالئي تواني 

مع  ستھا و مطا از آنجا كھ شناخت واكنش جامعھ ایران در برابر قدرتھاي متخاصم در سالھاي جنگ جھاني اول، با شناخت اھداف، سیا
شش مي تار كو ین گف ستقیم دارد، در ا ند م بور پیو ھاي مز شیوه دولت بھ  تا  بزرگ  شود  قدرت  ھار  بط چ نوع روا بر ماھیت و  گذرا  اي 

شھ گذر علل و ری قض بي روسیھ، بریتانیا، آلمان و عثماني با ایران پرتو افكنده شود تا در این رھ جھ  ھاي ن یژه از و بھ و یران  في ا طر
قط . عوامل خارجي آشكار گردد ناي جنگ اول ف شور در اث یدادھاي ك كھ بخش اعظم رو تنھا علت پرداختن بھ قدرتھاي فوق این است 

 . در رویارویي با قدرتھاي یادشده قابل تفسیر است
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بازي مي بود بي تردید قدرتي كھ بیش از ھر عامل دیگر در ایران عصر قاجار نقش  تزاري  سیھ  حي . كرد، رو جز نوا كھ  شور  ین ك ا
خود  یخبندان شمالي یكسره در حصار خشكي قرار داشت، مي سطنطنیھ  صرف ق كوشید تا از راه دستیابي بھ آبھاي گرم خلیج فارس و ت

سیس . بست برھاند را از این بن وجود مرزھاي گسترده ایران و روسیھ، بالتكلیف ماندن سرزمینھاي ماوراء قفقاز از دوران زندیھ تا تأ
صادي  سلم اقت ھاي م بھ روس و برتری حي  ین نوا مان ا گرایش حاك لت قاجاریھ،  نھ -دو یران، زمی بر ا شور  سي آن ك خورد  سیا ھاي بر

ست داده  این آغاز سیاستي بود كھ در راھبرد كالن آن ایران مي. نظامي دو دولت را فرام آورد خویش را از د بایست بھ تدریج استقالل 
  1. بھ قلمرو روسیھ منضم گردد

ستھ یازات برج شتیراني  در پي جنگھاي ایران و روسیھ، عالوه بر از دست رفتن سرزمینھاي وسیع و آباد، ایران امت حق ك لھ  اي از جم
باع  براي ات شد، كاپیتوالسیون  ستھ  یران ب بر ا در دریاي خزر را از دست داد، حقوق گمركي پنج درصد بر كاالھاي صادراتي روسیھ 

حول  روسیھ مورد تأیید قرار گرفت و از ھمھ فاجعھ سیھ م بھ رو میرزا  ندان عباس  جار در خا یت قا بارتر اینكھ ضمانت استمرار حاكم
 . بدین ترتیب سرنوشت ایران با حیات سیاسي تزارھا سخت گره خورد. گردید

خورد  یل بر بھ دل خوارزم  ماوراءالنھر و  سرزمینھاي  ساختن  ضم  شرق و من ھر چند كھ دوران گسترش دامنھ امپراطوري روسیھ در 
ھاي  ستر رقابت بھ ب سرزمین  شكل تصرف  منافع با بریتانیا و منازعات آن كشور در اروپا متوقف گردید، اما بھ سرعت این سیاست از 

شخص صادي افتـاد كـھ م لوه آن كســب امتیـازات انحصـاري بـود اقت گذر بـا دریافـت امتیـازات راه. ترین ج ین رھ سـازي،  روسـھا در ا
بھ . ماھیگیري و بھ ویژه امتیازات تأسیس بانك استقراضي و بریگاد قزاق، بر كفھ نفوذ خود در برابر بریتانیا افزودند ضي  بانك استقرا

نگ  بریگاد قزاق نیز آشكارا بھ مثابھ شعبھ. سرعت با كسب انحصارات مالي بر قسمت اعظم اقتصاد ایران سلطھ یافت اي از وزارت ج
  2. كرد روسیھ در ایران نقشھاي سیاسي ایفا مي

قھ چون منط یران ھم سیھ، ا لف در رو نات سوق براي جناحھـاي مخت با امكا صادي  ستثمار اقت ھت ا ستھ مي اي ج شي نگری كھ  الجی شد 
سیھ از  مي نوب رو سلمانان ج ساختن م جدا  توانست علیھ منافع بریتانیا در ھند اعمال فشار نماید و در عین حال كانون خطرناكي براي 

باقي مي از این رو ایران مي 3. قلمرو آن كشور باشد ما مطیع  ند بایست ھمواره كشوري مستقل ا قالب مشروطھ . ما كھ ان جا  لي از آن و
سوب مي سلمانان جنوب  طغیاني علیھ این اصل و حركتي بھ سوي حكومتي دموكراتیك و ملي مح بر م فرینش  شوب آ ثر آ یل ا بھ دل شد 

ستند مر ب ھدام آن ك بھ ان قرار گرفت و روسھا  شور  فر آن ك مورد تن ھوادار و . روسیھ  مواره  سیھ ھ كھ دولت رو بود  ھت  ین ج در ھم
لي . پشتیبان بي بدیل مستبدین و حمایتگر آشوب و بلوا در امور دولت مشروطھ تا سرحد سرنگوني آن بود پشتیباني از بازگشت محمدع
شروطھ ني  شاه و اعالن اولتیماتوم بھ ایران جھت اخراج مورگان شوستر، مخالفت آشكار با اصالحات م جاد اختالل و ناام خواھان و ای

نھ سي، نمو باتي سیا بود و بي ث یران  سي ا سارت سیا ظور ا بھ من گراد  مداران پطرو كرد زما بھ . ھایي از عمل طور خالصھ روسھا  بھ 
گیرد اي عمل مي گونھ قرار  یابي  سرانجام  4. كردند كھ ایران نھ بھ عنوان كشوري بیگانھ بلكھ جزئي از خاك روسیھ مورد ارز روسھا 

یت  فاع از امن نھ د بھ بھا ند و  یران گردید خود در ا باع  براي ات تا آنجا پیش رفتند كھ خواستار رسمي شدن حق خرید امالك و مستغالت 
 . اتباع خود در ایران، نیروھاي فراوان نظامي در جاي جاي ایران مستقر نمودند
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فت . رسد سابقھ حضور انگلیس در عرصھ سیاست و اقتصاد ایران، بھ دوران چیرگي این كشور بر سرزمین ھند مي نافع ھنگ بھ دلیل م
ً از ھمین . و ثروت سرشار ھند محور ھمھ سیاستھاي زمامداران بریتانیا بر استراترژي كالن حفاظت از ھند بنا شده بود ایران نیز دقیقا

بھ  شاھراھھاي بزرگ بین« نقطھ نظر بھ عنوان یكي از  بھ مثا گر  بیر دی بھ تع یا  ند  بھ ھ پا  “ دروازه ھندوستان” المللي در اتصال ارو
شتیباني از یاغیان  5. شد نگریستھ مي یران، پ كزي ا شتر حاكمیت مر چھ بی ھر  ضعیف  سوي ت بھ  یران  یا در ا ین سیاست بریتان بنابر ا

ھند گرایش داشت، اما نھ تا آنجا كھ ایران از فرط طلب بھ منظور جلوگیري از تھاجم احتمالي این كشور بھ  خودسر و شورشھاي تجزیھ
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 . ضعف، تسلیم روسیھ گردد

تالشھاي انگلیس براي تجزیھ افغانستان از ایران، تغییرات مكرر در خطوط مرزي ایران در شرق، حمایت از خوانین محلي، تسلط بي 
بود یران  یا در ا با كسب .  قید و شرط بر خلیج فارس، جلوه ھایي از سیاستھاي امپریالیستي بریتان شور  ین ك نیز ا صھ اقتصادي  در عر

تن  امتیازات انحصاري نظیر كشتیراني در كارون و خلیج فارس، تأسیس بانك شاھنشاھي، تلگراف، كاپیتوالسیون و از ھمھ مھمتر گرف
با  با سنگین. امتیاز نفت جنوب بر بخشھاي وسیعي از اقتصاد و سیاست ایران سیطره یافت تا  شید  یس كو تر شدن كفھ نفوذ روسیھ، انگل

ً روسیھ، این حریف نیرومند سیاسي، را از صحنھ  نقاب آزادیخواھي بھ حمایت از انقالب مشروطھ برخیزد و از این رھگذر بتواند اوال
بھ اصطالح  ند و  سلط گردا شور م ست ك صحنھ سیا بر  یس را  ھوادار انگل شراف  قھ ا ً با افزایش كانونھاي قدرت، طب خارج كند و ثانیا

ند، در  6. منارشي را بھ الیگارشي تغییر دھد یژه ھ بھ و چھ، عمق یافتن انقالب مشروطھ موقعیت و منافع بریتانیا را در سراسر منطقھ 
ین  بھ ھمین علت امپریالیسم بریتانیا با ھمكاري سرمایھ. داد معرض خطر جدي قرار مي ستمداران و خوان داري وابستھ، زمینداران، سیا

ً اقتصاد سیاسي و سرمایھ ضعیف  وابستھ با كمك لژھاي فراماسونري مشروطیت را بھ مسیري دیگر ھدایت نمودند كھ نھایتا داري ملي ت
  7. گردید و اجراي متمم قانون اساسي و استقرار دموكراسي در ایران ناممكن گشت

نھ شكل غارتگرا بھ  یس  سازگار نمي با استخراج نفت در ایران، دولت انگل تابي  ساب و ك یچ ح با ھ كھ  ین  اي  ثروت ا پاول  بھ چ مود،  ن
ین  8. سرزمین پرداخت با خوان یران،  لي ا یت م ھادن اصل حاكم پا ن با زیر  فتي،  سات ن ھا و تأسی ظت از چاھ براي حفا گذشتھ از این 

مت ملوك شد حكو بھ ر ناگون  مرو  منطقھ معاھدات مختلف امضا نمود و بھ انحاي گو ماني در قل سي و نافر یي سیا پس گرا في، وا الطوای
 . ایران دامن زد

  1907روس و انگلیس پس از قرارداد . 3

ھان و رشد اقتصادي  ید در ج قدرتھاي جد بھ  -ظھور  یافتن  ست  براي د شان  ھا و تالش نده آن تاب« صنعتي فزای یر آف بھ » جایي در ز
سي  سرعت مناسـبات بین لوك بنـدیھاي سیا سوي ب نان را بـھ  ساخت و آ لي را دگرگـون  ظامي سـوق داد -المل شھورترین . ن یكـي از م

ید 1907پیمانھاي مزبور قرارداد  سیم گرد طرف تق بي  یك منطقھ  ین . میان روس و انگلیس بود كھ طي آن ایران بھ دو حوزه نفوذ و  ا
سري  ھده  با معا قرارداد سرآغاز جوالن بي مھار دو كشور در شكلي ھماھنگ براي اضمحالل و اختناق كامل ایران بود كھ اندكي بعد 

لت، . تكمیل گردید 1915 لس، دو خت و مج شور برانگی یھ دو ك این زدوبندھاي پنھاني در جامعھ سیاسي ایران واكنشھاي تنفرآمیزي عل
ً از آن انتقاد نمودند مطبوعات و محافل سیاسي و مردم طي راھپیماییھاي اعتراض  . آمیز، شدیدآ

مام عرصھ بھ شكل بي سابقھ 1907روس و انگلیس پس از قرارداد  یران در ت ھا،  اي كوشیدند تا ضمن جلوگیري از توسعھ و پیشرفت ا
بش  سركوب جن بھ  ناالیق،  ستھ و  یان واب یت از فرمانروا با حما ند و  مل آور بھ ع عت  یران ممان سوم در ا قدرت  از پاگیري و نفوذ یك 

شروطھ .  آزادیخواھي ملي و انھدام نھادھاي نوبنیاد مشروطھ با ھدف مداخلھ بیشتر اقدام كنند پس از م یدادھاي  ظر در رو شتراك ن این ا
حالل مجلس  ستر، ان گان شو خراج مور یران، ا بھ ا سیھ  ماتوم رو غرب، اولتی ساالرالدولھ در  بھ ویژه در بازگشت محمدعلي شاه، فتنھ 
دوم، اســتبداد ناصــرالملك، سانســور مطبوعــات، توقیــف آزادیخواھــان، اســتقراض و بازپرداخــت وامھــا و نظــایر آن آشــكارا بــھ چشــم 

بود .  خورد مي تھ  یران گف سیھ در ا تار رو بھ وزیرمخ ً « : در ھمین زمینھ سفیر انگلیس  با یس تقری سفیران روس و انگل كھ  ست  مدتي ا
قدامي دست نمي ایران را اداره مي یچ ا بھ ھ ھا  شورت آن ند كنند زیرا وزیران بدون م نھ 9. »زن گر كابی قت ا لف  در حقی ھت مخا ھا در ج

 . آمد شدند و زمینھ سقوط آنھا فراھم مي كردند بھ فساد و بي لیاقتي متھم مي مشي آنان حركت مي

 سیاست آلمان در ایران . 4

این سیاست بھ سرعت با . اي جھت نفوذ در شرق و یافتن جاي پایي در خلیج فارس آغاز كردند از آغاز قرن بیستم آلمانھا تالش گسترده
نگ گشت تالش برخي از زمامداران و ملي نام . گرایان ایراني كھ از دیرباز بھ دنبال تمسك بھ یك قدرت سوم بودند، ھماھ با اغت ھا  آلمان

ند بھ دولت . فرصت بر دامنھ رقابت با روس و انگلیس از طریق صدور كاال و سرمایھ بھ ایران افزود قره وام  مان چندین ف ھاي آل بانك
آلمانھا بھ تدریج خود را یار و ھمدرد ملت ایران در راه تحصیل مشروطھ و . چند مدرسھ آلماني در ایران گشایش یافت. ایران پرداختند

 . اقتصادي ایران نشان دادند -مند بھ استواري و ثبات سیاسي  عالقھ

جھ مي فزون موا یق روزا با توف یران  مان را در ا ست آل چھ سیا بھ آن سو، جن یك  یس از  جار از روس و انگل ھر  ساخت انز بھ ظا ھاي 
بود ظامي  مان در عرصھ صنعتي و ن تر آل قدرت بر ین  گر و ھمچن سوي دی صر . ضدامپریالیستي آلمان در قلمرو ممالك اسالمي از  قی

اي از  سیاست دولت آلمان در اتصال شاخھ 10. ورزید كھ ھمیشھ دوست دویست میلیون مسلمان باقي خواھد ماند آلمان ھمواره تأكید مي
ین . بغداد بھ تھران با استقبال بي نظیر ملیون ایرن مواجھ گردید -آھن برلین  راه یس ا نده روس و انگل فت فزای یل مخال بھ دل كھ  ھر چند 

 . طرح اجرا نشد اما بھ ھمان نسبت بر اعتبار آلمان نزد ایرانیان افزود

صادي نمي سي و اقت فراوان سیا ھاي  یل تنگنا بھ دل كھ  ند  تھ بود لذا از  آلمانھا نیك دریاف ند،  ساس لشكركشي نمای ین منطقھ ح بھ ا ند  توان

Page 2 of 4

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\53.html



سالمت ھاي م ند راھ یش بر بھ پ خویش را  ستھاي  شیدند سیا ستانھ كو فني، . آمیز و بشردو شناس  ناوین كار حت ع ماني ت صین آل متخص
ند عھ پرداخت بھ مطال تھ  ضور یاف یران ح سر ا قق در سرا مذھبي و مح ین  مان، . معلم سرمایھ آل گاني و ورود  شتیراني و بازر خدمات ك

  11. سرانجام این كشور را پس از روس و انگلیس بھ سومین شریك تجاري ایران مبدل ساخت

سو مي بھ  ایران در استراتژي سیاسي آلمان از یك  یس،  سیھ و انگل بایش، رو نافع رق ندن م خاطره افك بھ م براي  سبي  ست محل منا توان
فروش  بازار  خام،  مواد  صیل  صادي، تح ستثمار اقت ھت ا تاب ج یر آف جایي در ز ھا  خود آلمان بیر  بھ تع گر  سوي دی ید و از  ساب آ ح

ھا  در این میان منافع سرشار نفت جنوب، بیش از ھمھ چشمان طمع. صادرات آلمان، صدور سرمایھ و دھھا جاذبھ دیگر باشد لود آلمان آ
صادي و  12. را خیره ساختھ بود نات اقت خیز و امكا فت  ناطق ن خود م سان  یم جاسو یل عظ آنان پیش از آغاز جنگ جھاني بھ وسیلھ خ

 . كشیدند سیاسي ایران را شناسایي نموده بودند و در سالھاي جنگ براي غلبھ بر آنھا نقشھ مي

 سیاست عثماني در ایران . 5

ني  شیعیان ایرا شور و عالقھ  خاك آن ك تبرك در  شاھد م ماكن و م جود ا ھمسایگي و مرزھاي طوالني ایران با امپراطوري عثماني، و
شایر كوچ كان ع قل م جایي و ن بھ  مذھبي، جا فات  بودن  براي زیارت آنھا، تعصبات دیني و اختال شخص  شور، نام مرز دو ك شین در  ن

 . سرحدات و توسعھ طلبي ھمواره از عوامل برخورد ایران و عثماني از عصر صفوي بھ این سو بوده است

غت . فرصت طلبي و توسل بھ نیرنگ پیوستھ عنصر بارز سیاست خارجي عثماني در روابط با ایران بود گام فرا بھ ھن ماني  لت عث دو
سیل مي در جبھھ یران گ مرو ا بھ قل غارت و تصرف  ھت  شورش  ھاي اروپا، قواي خویش را ج یان و  بھ طغ سرحدي را  كرد، عشایر 

ستي درمي تحریك مي یران از در دو با ا پا،  عذرخواھي و  نمود و در صورت شكست و یا درگیري در مرزھاي روسیھ و ارو با  مد و  آ
یا . كرد العاده، سیاستمداران با گذشت یا بي خبر ایران را اغفال مي اعزام سفراي فوق ني و  اما در ھمان حال تعقیب و آزار زایران ایرا

بھ  13. تخفیف و تحقیر اتباع این كشور در خاك عثماني با قدرت ادامھ داشت یس  ستھاي روس و انگل كھ امپریالی برد  یاد  ید از  البتھ نبا
عات مي ین مناز كھ از ا سودي  یل  گاه مي دل گرم ن كھ را  ین معر نور ا ناگون ت سایل گو با و مواره  ند، ھ شتند برد فراوان . دا ھاي  ناكامی

 . الروم در حل و فصل اختالفات دو كشور، از ھمین رھگذر قابل تفسیر است ھاي ارزنھ عھدنامھ

تا . شد ترین ھمسایگان ایران محسوب مي ترین و بي ثبات عثماني اغلب یكي از ناامن شور  یان دو ك مرزي م یل كشمكشھاي  ین دل بھ ھم
فت شروطھ. سقوط امپراطوري عثماني ھمچنان ادامھ یا بش م با جن قارن  لھ م ناگون از جم قع گو ھا در موا با  عثمانی یران  لت ا خواھي م

یا وحدت » پان تورانیسم« كوشیدند تا قسمتھاي مھمي از آذربایجان ایران را تحت سیاست  استفاده از گرفتاریھاي داخلي این كشور، مي
نژادي،  با آغاز جنگ جھاني اول، اندیشھ. كلیھ ترك زبانان آسیا، بھ قلمرو خود ضمیمھ كنند نده  ھاي ارتجاعي عثمانیان در نقابھاي فریب

سرانجام » پان تركیسم« ، »پان عثمانیسم« زباني و مذھبي، با عناوین  سم« و  شایي و » پان اسالمی جز جھانگ نایي  كھ مع شد  ضھ  عر
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