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   فرصت تنفس سیاسي: ايران و جنگ جھاني اول؛ قسمت پاياني 
ھـاي   الجیشي ايران و برخورداري از وضعیت بازرگاني مناسب، منابع طبیعي و ذخاير عظیم انرژي، ھمـواره در سـده   موقعیت سوق

در بخشھاي يکم و دوم اين . ھايي به دخالت آنان در اوضاع داخلي میھنمان انجامیده است اخیر مورد توجه بیگانگان بوده و در برھه
نقض بیطرفي و اشغال ايـران در جنـگ جھـاني اول، اوضـاع اجتمـاعي، اقتصـادي و سیاسـي کشـور،          ارزيابي شتابزده تاريخي، به

در نوشتار حاضر که بخش سـوم و آخـر   . ناتواني دولت مرکزي در کنترل بحران و مانیفست ديپلماسي ايران در اين دوره اشاره شد
ترين گزينه در آن برھه، ھمچنـین اھمیـت اسـتراتژيک     ناسبآيد، درباره اتخاذ سیاست بیطرفي به عنوان م اين نوشته به شمار مي

 . شود ايران از نگاه قدرتھاي بزرگ، توضیح داده مي
  

  ھاي بزرگ در ايران  قدرت
شـھره بـود، انـدکي پـیش از     ” ديپلمات مکار“ السلطنه که به  در آغاز تاجگذاري آخرين شاه قاجار، ابوالقاسم خان ناصرالملک، نايب

اي از محققان آن است که او در برابر  باور عده ١. اول، پادشاه جوان را تنھا گذاشت و رھسپار خارج از کشور گرديدآغاز جنگ جھاني 
ھـر چنـد رجـال ھوشـمندي چـون ناصـرالمک کـه        . ھاي سیاسي آن دوره و زمانه خود را باخـت  مشکالت عديده ناشي از پیچیدگي

ھـا و   رد کرزن، وزير خارجـه بريتانیـا، تحصـیل کـرده بـود، بـه روشـني بـا گرفتـاري         مدتي را در دانشگاه آکسفورد انگلستان، در کنار ل
ھاي پس از بر تخت سلطنت نشستن شاه جوان و عواقب آن آشنايي داشت، و افزون بر آن به اين موضوع مھم پي برد کـه   بحران

ھاي داخلي راه خروج از کشور و عزيمت به اروپا  نهرو به منظور دور ماندن از فت از اين. جھان در آستانه يک دگرگوني قرار گرفته است
  . را برگزيد

  
کار مداخله بیگانگان در امور داخلي ايران به جايي رسیده بود که روسھا در قـزوين و در تبريـز از مـردم مالیـات     « در چنین شرايطي 

ھا در مقابل وام محقري گمـرک بوشـھر را    شدند و انگلیس گرفتند و مانع اعزام نمايندگان آذربايجان به مجلس شوراي ملي مي مي
  ٢» .کردند تصرف نموده عوايد آن را تصاحب مي

   
شـد، چـرا کـه ايـن تضـاد و       ھاي بزرگ در ايران در دورانـي سـودمند ارزيـابي مـي     از منظر برخي رجال سیاسي کشور، رقابت قدرت

ھـا و طوفـان حـوادث مصـون نگـاه       را از غلتیدن در گرداب انجامید و میھن درگیري منافع به تعادل و توازن و حفظ يکپارچگي ملي مي
به ھر جھت با اين رقابت . گیري مناسب حاصل آيد آورد و اينکه شايد وقتي ديگر امکان تصمیم داشت و فرصت تنفس فراھم مي مي
» .شد ات مضره ميلکن گاھي ھم باعث مسابقه در سلب حقوق ايران و تحصیل امتیاز. شد گاھي يکي مانع تجاوزات ديگري مي« 

٣   
  

کانون قدرت و مرکز ثقل . زماني ھم دخالت و اعمال نفوذ بیگانگان با گروکشي در صورت عدم اعطاي وام و امتیازات ويژه ھمراه بود
تلگراف زير که از سر والتـر تـاونلي، فرسـتاده ويـژه     . گیريھاي سیاسي نیز انگاري به شکل صوري و ظاھري داخل کشور بود تصمیم

ذيحجـه   ٢٥/ ش١٢٩١آذر  ٣/ م١٩١٢دسـامبر   ٥ختار انگلیس در ايران به سر ادوارد گري، وزير امور خارجـه انگلـیس بـه تـاريخ     وزيرم
وزير امور خارجه ديروز مرا اطـالع داد کـه   « : سازد اندازي از فضاي سیاسي آن دوره را ھويدا مي ق ارسال شده است، چشم١٣٢٠

جناب معظم مرا اطالع داد کـه اگـر دولتـین رضـا بـه تجديـد کابینـه حـاال         . خطوط آھن را بدھندکابینه قبول نموده است که امتیازات 
   ٤» .تواند اطمینان بدھد که تمام امتیازاتي که تقاضا شده، داده خواھد شد بدھند، او مرا مي

  
گذاشتند تا در پـي   ات خود باز ميآمیز خود دست قدرت ديگر را در آشکار کردن تعديات و تجاوز ھاي مصلحت در اوقاتي نیز با سکوت

ھـاي طـراز اول آن دوره در ايـران، در ابعـاد تجـاري و بازرگـاني، اقتصـادي و         بي شک رقابت قدرت. آن خود نیز به نان و نوايي برسند
خواست با تسلط بر ايران اندک اندک خود را بـه سـواحل جنـوبي کشـورمان و      روسیه مي. ارضي، سیاسي و استعماري جدي بود

س از آن اقیانوس ھند نزديک سازد تا از اين راه به مثابه سکوي پرش براي صادرات کاالھاي بازرگاني خود استفاده کند و در ضمن پ
ھـاي محکـم زنجیـر امپراطـوري      ايـران بـراي انگلسـتان بـه منزلـه يکـي از حلقـه       « . به منظور رقابت با انگلیس از راه دريا بھره جويـد 

  . عاد مختلف نگاه دولتمردان اين کشور به رفتار و فعل و انفعاالت حاکمیت و رقیبان ديگر دوخته شده بودو از اب ٥ ».شد محسوب مي
   

  اعالن بیطرفي 
اي از رجال کـه در   عده. موضعگیري سیاسي مناسب در پي آغاز جنگ جھاني اول در کشورمان، اتخاذ رويه بیطرفي و اعالم آن بود

از نظر کاشاني، . اشاره کرد، از ھواداران بیطرفي مثبت بودند المتین حبلم کاشاني، مدير روزنامه توان به مؤيداالسال میان آنان مي
بايست بیـدار و آگـاه باشـند و     به اين منظور آنان مي. رجال ايران بايد با ھوشمندي از رقابت انگلیس و روس در کشورمان بھره برند

   ٦. آن دوره به درآورند و به سمت استقالل سوق دھندھاي بزرگ  مملکت را آرام آرام از الک فشار قدرت
  

مندي دولتمردان ايراني از رقابت انگلیس و روسیه را رھیافت به فرصت مغتنم براي تنفس  سر ادوارد گري، وزير خارجه انگلیس بھره
  . ده نشداي از آن به نحو مطلوب و قابل قبول استفا فرصتي که به زعم عده. شمرد در آوردگاه سیاست، برمي

  
در گذشته، وجود خصـومت میـان دو دولـت قدرتمنـد را کلیـد رمـز       . ايران خوش نداشت تفاھمي بین بريتانیا و روسیه برقرار باشد« 

مصون ماندن خويش يافته بود و عادت کرده بود که يکي را به جان ديگري بیندازد و از اين راه براي خـود فرصـت تـنفس دسـت و پـا      
   ٧» .کند
  

ھـاي ايـران در خـالل جنـگ      بـه موضـع دولـت    ٩ در رساله دکتري خود با عنوان روابط ايران و انگلیس در جنگ جھـاني اول،  ٨ ُالسون،
کند که در طول اين مدت ــ که شانزده کابینه سر کار آمد ــ ، سیاست آنھا به طور قابل  گیري مي جھاني اول پرداخته و چنین نتیجه

  : ھاي ايران در اين مدت معتقد است پلماسي ويژه دولتوي در مورد دي. توجھي تداوم يافت
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ھاي ايران طي جنگ، در وھله اول نگھداري از بیطرفي ايران و اخراج قواي بیگانه بود؛ آنگـاه کـه بیطرفـي معنـاي      سیاست دولت« 

سپس ايران کوشید از طريق . خود را از دست داد، به دلیل احتیاج مبرم به پول، ناچار موراتوريوم و تشکیل پلیس جنوب پذيرفته شد
   ١٠» .استقالل ايران و تمامیت ارضي آن را تثبیت کند) روسیه از صحنه خارج شده بود(س انعقاد قراردادي با انگلی

  
به باور اين قبیل افراد، اتخاذ خط مشي . کردند ناگفته نماند عناصر تندرو و راديکالي نیز بودند که با اتخاذ موضع بیطرفي مخالفت مي

ھـاي سیدضـیاءالدين    تـرين وجـه ايـن ناسـازگاري در يادداشـت      برجسته. تبیطرفي ھیچ رھاورد و ثمري براي ايران به ارمغان نداش
  ١١» .شد طباطبايي در روزنامه رعد، مشاھده مي

  
به ھر روي، دولتمردان و سیاستمداران ايران در دوره اشغال با تکیه بر بیطرفي اعالن شده، جريـان امـور را پـیش بردنـد تـا آسـیب       

پیگیري دعاوي ايران از مـاجراي نقـض بیطرفـي و اشـغال     . یش از آن مملکت صدمه و زيان نبیندکمتري به اين مرز و بوم وارد آيد و ب
کشور و آسیب فراواني که از اين حیث حاصل شد، حداقل انتظاري بود که ايرانیان از احمدشاه در سفرش بـه فرنـگ، کـه در اوايـل     

د و سـلطان جـوان در آن حـیص و بـیص اخـتالف بـا       ق انجام گرفت، توقع داشت، ھرچند اين خواست ملي ھرگز محقـق نشـ  ١٣٣٨
در  ١٢» .اند تصديق کنند، من ھرگز تصـديق نخـواھم کـرد    کساني که پول گرفته« : گفت  مي ١٩١٩الدوله بر سر انعقاد قرارداد  وثوق

ام بـارز احمدشـاه   بـه بـاور برخـي، تنھـا اقـد     . ديدگاھھاي متفاوتي بیان شده است ١٩١٩تبیین انگیزه مخالفت احمدشاه با قرارداد 
از نظر اين عده احمدشاه در سفر خود به فرنگ، در لندن ھنگام حضور در مھماني لرد کرزن، . مخالفتش با ھمین قرارداد کذايي بود

و در برابر » بايد اين قرارداد به مجلس شوراي ملي ارجاع شده، به صحه برسد« : له يا علیه قرارداد موضعي نگرفت و اظھار داشت
، ايستادگي کرد و به »کار خودت را ضايع کردي« : السلطنه و حتي ناصرالملک درباره اين مخالفت با گفتن الدوله، نصرت ثوقفشار و

اش از تاج و تخت سـلطنت   ھا کینه وي را به دل گرفتند و براي او خط و نشان کشیدند که عاقبت به برکناري ھمین دلیل انگلیسي
  . انجامید

  
بـه ايـن دغدغـه    » سیماي حقیقي احمدشاه قاجار بعد از گذشت نیم قرن« ر سلسله مقاالت خود با عنوان االسالمي د جواد شیخ

خواھیم به کمک اسناد و مآخذ معتبر تاريخي اين نکته را روشن کنیم که آيا اين آخرين پادشاه سلسله  مي« پردازد که  تاريخي مي
گیـري از   فداي مخالفتش با قـرارداد شـد يـا اينکـه خـود باطنـًا مايـل بـه کنـاره         اند، به حقیقت  قاجار، ھمچنان که طرفدارانش درآورده

انـد   آورده ١٣» .خالص شود) ولي سنگین و پر مسئولیت(سلطنت ايران بود و عجله داشت که ھر چه زودتر از تحمل اين بار شريف 
م، بھتر است تا در چنـین مملکتـي پادشـاه    فروشي کن اگر در سوئیس کلم« : احمدشاه در اين مورد يا در جاي ديگري گفته است 

آنچه آمد گزارش اجمـالي بـود از اوضـاع سیاسـي، اجتمـاعي ايـران در آن برھـه و اينکـه در آن زمانـه پـر آشـوب چگونـه              ١٤» .باشم
اي بیشـمار  کارگزاران ايراني در رقابت روس و انگلیس در میھنمان، با اتخاذ مواضع سیاسي ويژه، ايران زمین را از آسـیبھا و خطرھـ  

  . محفوظ نگاه داشتند
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