
در جنگ اول جھاني» بیطرفي«و » اراده ملي«ارزيابي عناصر 

در حالیكــه ايـن دوره، از ســويي از           . باشــد  ترين دوره در تاريخ معاصر ايــن كشــور مــي         تاريخ ايران در جنگ جھاني اول، ناشناخته       
ھاي زنجیر مقاومت و مبارزات ضد استعماري مردم، و از سوي ديگر، نقطه عطفي در سرنوشت ايران و خاورمیانه و بطور                       حلقه

عدم توجه مورخین و صاحبنظران علوم سیاسي به اين دوره، مسائل بســیاري را              . رود كلي نظام سیاسي جھان به شمار مي    
 .گذارد جواب مي بي

یه سیاسـت                  . اند مؤلفین بیگانه عمق روحیات و احساسات ايرانیان را كمتر درك كرده           راجع بــه ايـن دوره نـیز اغلـب درصـدد توج
 .اند دولت متبوع خود برآمده و حقايق را به نفع غرب و به ضرر ايران جلوه داده

. از سوي ديگر اھمیت اين دوره بويژه بخاطر ارتباطي است كه بین وقايع اجتماعي حادث در آن ايام بـا دوران بعــدي وجــود دارد                        
يعني مبارزات ضد استعماري و قیام مردم در جنگ اول، واقعه تنباكو و جنبش مشروطه را به ملي شدن صنعت نفــت، حــوادث                    

 .دھد ، و باالخره انقالب اسالمي ايران پیوند مي١٣۴٢سال 
به عبارت ديگــر، ايـن قیــام اولیــن       . خیزند باالخره در اين دوره است كه ايرانیان بر علیه منافع استعماري روس و انگلیس بپا مي                     

قیام مردم بر ضد استعمار، در خــالل    . گردد ي مردمي و ھمه جانبه و مستقیم بر علیه ھر دو ابرقدرت زمان محسوب مي               مبارزه
گرديــد كـه     ١٩١٩ اصلي مقــاومتي شــد كــه باعــث رد قـرارداد            جنگ به صورت حكومت موقت تجلي كرد؛ و پس از جنگ ھسته       

المللــي اول و اثـرات آن در ممالـك         زيرا مبارزات ملت ايران در جنگ بین . رود ي عطفي در تاريخ ايران و منطقه به شمار مي نقطه
 .منطقه باالخره سبب شد كه استعمار تدبیر ديگري انديشیده و از در ديگر وارد شود

ايران در جنگ جھاني اول سعي نمود از طريق سیاست بیطرفي، از آتش جنــگ            «در مورد اين دوره اغلب گفته شده است كه           
 بـه شكسـت ايــن سیاسـت        ولي ضعف داخلي و در نتیجه عدم رعايــت حقـوق بیطرفـي توسـط متجـاوين،                  . جان سالم بدر برد    

البتـه چنیــن تجزيـه و      . نمايانــد ولي يك تجزيه و تحلیل كلي و تاريخي، ابعاد سیاسي و اجتماعي ديگري را به ما مي            » .انجامید
در اينجا كافي است به دو مطلب اصــلي، يعـني سیاســت        . گنجد تحلیلي مستلزم پژوھش ديگري است كه در اين مقاله نمي          

خارجي ايران و سیاست بیطرفي، اشاره كنیم و تفصیل مطلب را به فرصــت ديگــري واگـذاريم بــه عبــارت ديگـر بـراي درك بعـد                        
 الملل اول، از يك سـوي بايــد مفھــوم بیطرفـي را در آن دوران، و از ســوي ديگــر،                اجتماعي ـ سیاسي اين مبارزات در جنگ بین      

 .اند باز شناخت عواملي را كه در سیاست خارجي ايران نقش مؤثري داشته
 

 بیطرفي
. بیطرفـي در سیاسـت خـارجي، بیطرفــي نظــري و بیطرفــي حقوقــي           : به طور كلــي مفھـوم بیطرفـي داراي ســه جنبــه اســت            

توان گفــت كــه در تـاريخ تمـدن،        حتي مي . باشد المللي مي  ھاي حقوق بین   ترين سیاست بیطرفي در سیاست خارجي از كھن   
یان       جنگ« ترين و معتبرترين تاريخ مدون يعني        در قديمي  . بیطرفي به قدمت جنگ است     چنـد نمونــه از     ١، توسـیديد  »ھاي يونان

نگــاھي بــه ايـن تــواريخ، انـواع و اقســام         . ھـا از بیطرفـي خـالي نیسـت          بھـر حـال تــاريخ جنــگ     . كند اين سیاست را تشريح مي    
ھا  نماياند كه ھنوز ھم كم و بیش معتبر بوده و به عنوان سیاست خارجي از سوي برخي دولت               سیاست بیطرفي را به ما مي      

باشد كه پس از جنگ جھاني دوم به عنوان         مي» عدم تعھد  «از جمله منحصر بفردترين انواع بیطرفي، جنبش            . شوند اتخاذ مي 
 .كرد ھاي نظامي ناتو و ورشو ظھور   العملي از سوي ممالك خارج از پیمان عكس

گرايي سیاسـي، روابـط      توان گفت كه بر اساس مكتب واقع  مي. ي كافي توجه نشده است از لحاظ نظري به بیطرفي به اندازه      
در نتیجه پیروان اين مكتب، بیشتر فكر خود را بـه پیمانھــاي            . كند الملل را ازدياد قدرت كه جوھر منابع ملي باشد تعیین مي             بین

تألیفـاتي كـه پــس از جنــگ جھــاني دوم در           . اند كه به قیمت عدم توجه به بیطرفــي تمــام شــده اسـت              نظامي معطوف داشته   
البتـه از ايـن دو موضـع شــرق و غـرب              . المللي صورت گرفته، گويــاي ايــن نكتــه اسـت      جوامع شرقي و غربي راجع به روابط بین       

در اغلــب  . گرايـي نــیز بیطرفــي جـايي نـدارد         از سوي ديگـر، در تفكــر مكتـب سیاســي آرمــان         . رود چیزي جز اين ھم انتظار نمي     
المللي كـارا، نظــام يــك قطــبي، و حتـي           فدراسیون جھاني با يك سازمان بین   : ، مانند »نظام دنیا «ھاي اين نحله راجع به       نظريه

توجھي نسبت به بعد نظري بیطرفي، در مورد جنبش عدم تعھـد نیــز             اين بي. آيد  كامل، بیطرفي به كار نمي   » تعادل قواي «يك  
كند؛ و اين مسأله در مـورد بیطرفــي       تر مي   ھاي عملي را مشكل  به طور كلي ناديده گرفتن بعد نظري، درك جنبه       . صادق است  

 .شود بوضوح مشاھده مي
المللــي   البتــه چـون حقــوق بیــن   .  ي كاملتري دارد   المللي، اين مفھوم تاريخچه      اما از لحاظ حقوقي، يعني بیطرفي در حقوق بین          

غرب جسـتجو           باشد، تكامل بیطرفي حقوقي را بايد در تاريخ حقوق بین              فعلي محصول تسلط و قدرت فرھنگ غرب مي      المللي 
اســتفاده از   . باشد  المللي معلول پیدايش كشور به معناي جديد آن، كه پديداري است غربي، مي               به طور كلي حقوق بین   . كرد
 ٢نشــین لـیژ   پـرنس  . راردادھاي دو جانبه از قرن پانزدھم میالدي معمول بوده است              ي بیطرفي در مجامع ديپلماتیك اروپا و ق       واژه

قــوانین بیطرفــي در      ٣»كنفــرانس دريــايي  «اواخر ھمین قرن  . میالدي سیاست خارجي خود را بیطرف اعالم كرد ١۴٧٨در سال  
ھـاي ســي ســاله كــه       میالدي براي پايــان دادن بـه جنــگ       ١۶۴٨در سال    ۴فالي  ولي اغلب از صلح وست  . درياھا را تدوين نمود    

المللــي و حقــوق    بــود بــه عنــوان نقطــه شـروع حقــوق بیــن         ۶توسـط گروسـیوس     ۵»حق جنگ و صــلح «مصادف با انتشار كتاب     
فئودالیســم،  : انـد از   المللــي و بخصــوص بیطرفــي مؤثــر بــوده        نحوي در تكامل حقوق بیــن    از عواملي كه به   . شود بیطرفي ياد مي  
داري   و سـرمايه   ٧، عصر اكتشافات و تجارت و كشتیراني و بیطرفي درياھــا، و پیـدايش سـوداگري              »جنگ حق «تسلط كلیسا و    

 .توان نام برد مي
بیطرفـي   . تأثیر نبوده اسـت     طي قرون ھفدھم و ھجدھم میالدي استفاده و سوء استفاده از بیطرفي در تكامل اين مفھوم بي                    

قرن        . آيــد  متمايل ـ يعني بیطرفي اسمي و كمــك رســمي بـه يــك طـرف ــ مظھــر بیطرفــي ايــن عصـر بـه شـمار مــي                     در اواخـر 
انجامیــد؛ بــدين معــني كــه فقـط   » بیطرفي مســلح «ھا، به پیدايش  ھیجدھم، شدت عمل متخاصمین و تجاوز به حقوق بیطرف  

ین بـار بعنــوان يـك                 . توانستند از حقوق بیطرفي خود دفـاع كننــد        ممالك و قوي مي   بــاالخره در ھمیــن دوران، بیطرفــي بــراي اول
 اصول مونرو، و سیاست بیطرفــي امريكـا             اعالم بیطرفي اياالت متحده توسط جرج واشنگتن،           . سیاست خارجي دايم اتخاذ شد     

 .ھاي ناپلئون، بعد جديدي در بیطرفي بر جاي گذارد در جنگ
اعتبار ساخت، تكامل اين مفھوم در طي اعصار و مقتضیات زمـان در اروپـاي بعــد                     ھاي ناپلئون بیطرفي را بي        با وجودي كه جنگ     

میــالدي ســويس را بعنــوان يـك كشـور بیطــرف دايــم           ١٨١۵كنگره وين در سال    . از ناپلئون، باالخره به رسمیت بیطرفي انجامید        
 .شناخت، و سپس ھمان موقعیت را به بلژيك و لوكزامبورگ اعطا كرد

ايــن خطــر موجــب كوشــش ايــن ممالـك در تدويــن      . شد  میالدي خطر يك جنگ اروپايي به خوبي احساس مي            ١٩در اواخر قرن   
تــوان   مــي. نمايانـد   میالدي اوج ايـن كوشــش را مــي     ١٩۵٧و   ١٨٩٩ھاي الھه در سالھاي    عھدنامه. قوانین جنگ و بیطرفي شد    

در نتیجـه بـه ھنگــام      . آرامي و بنابر مقتضیات زمــان در شـرف تكمیــل بــود             ، قوانین بیطرفي به      »كنفرانس دريايي  «گفت از زمان   
ھا، با وجودي كه بیطرفي بطور رسمي مورد بحث قرار گرفت، مقتضیات زمــان و منــافع كشـورھاي شــركت                      انعقاد اين عھدنامه 

ھا به امضاء ھمگان نرســید، از لحـاظ        المللي، بعالوه چون اين عھدنامه      كننده بیشتر مد نظر بود تا تدوين يك منشور واقعي بین          
اي از قوانیــن    بطور كلي، بیطرفي قبل از جنگ جھاني اول ھمیشه به شــكل تبصــره            . حقوقي ھیچگاه ضمانت اجرايي پیدا نكرد    

 .ي قواعد بیطرفي را دوباره بر ھم زد جنگ جھاني اول ھمه. جنگ باقي مانده بود
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معني بودن جنگ مطلق و بیطرفي مطلق را نشان داد و دنیا را با ابعــاد گونـاگون ايــن                     با وجودي كه جنگ اول براي اولین بار بي        
. نبرد غافلگیر كرد، تجاوز پي در پي به حقوق بیطرفي، غیر عملي بودن اين نوع سیاســت در يـك جنـگ عــالمگیر را ثابــت كـرد                          

ي روس و زيركانــه انگلیـس بـود،         ي صد سال ارتباط مستقیم با استعمار زورمدارانــه        ه   بیني سیاسي حاكم بر ايران، كه ثمر       واقع
مذاكرات ايران با نماينـدگان      . گذاشت بیني را نسبت به رعايت بیطرفي ايران از سوي دول اروپا باقي نمي            گونه خوش   جاي ھیچ 

در چنین شرايطي، ايران در يــك منطقــه جغرافیــايي مھــم، بـا دو    . روس و عثماني قبل از اعالن بیطرفي شاھد اين مدعا است
 . انديشید ي خود مي ھمسايه پرقدرت، و جنگي كه به سرحداتش رسیده بود، به آينده

 
 سیاست خارجي ايران
.  بايد به سیاست خارجي ايران در قرن نوزدھم میالدي بـاز گــرديم                  المللي اول،    العمل ايران در جنگ بین     براي درك عمق عكس   

شــايد برشــمردن   . آنھــا نیسـت   ي اين موضوع تحقیقات و تألیفات زيادي صورت گرفتــه كــه در ايــن مختصـر جـاي بـازگفتن                 درباره
گیري، چند قاعده كلــي اســت كـه      از عوامل مھم اين تصمیم     . عواملي كه در اتخاذ اين سیاست خارجي مؤثر بوده كافي باشد             

 . تا شروع جنگ عالمگیر، محرز و مورد تصديق اكثريت بود
 :اين قواعد عبارت بودند از

 .بعنوان واقعیتي غیر قابل انكار حضور ممالك اروپايي در منطقه،. ١
 .اين ممالك منافعي دارند كه ضرورتًا با منافع ايران سازگار نیست ـ استعمار. ٢
 .تر است، و در شرايط عادي قدرت درگیري مستقیم را ندارد ايران نسبت به ممالك اروپايي ضعیف. ٣
 .ي ممالك منطقه صادق است ي سوم در مورد ھمه قاعده. ۴
 .دھد پذيري است كه اين ھمسايه را يك خطر دائمي جلوه مي مرزھاي شمالي مشترك با روسیه، موضع آسیب. ۵
پذير ديگري ھستند كه بزرگترين قدرت بحري اروپا ـ يعني انگلسـتان را ــ نـیز يـك خطـر دائمـي                               آسیب موضع  درياھاي جنوب، . ۶

 .دھد جلوه مي
 .اي است دو قطبي منطقه ايران منطقه. ٧
 .كند ي متعادلي با دو ابرقدرت را ايجاب مي ضعف ايران، رابطه. ٨
 .نفاق يا عدم توافق بین دو ابرقدرت، به نفع ايران، و آشتي يا توافق بین آنھا، به ضرر ايران است. ٩

اين تعـادل از نــوع     . در اروپا نوعي تعادل قوا برقرار است و انگلستان با نیروي دريايي خود نقش متعادل كننده را بعھده دارد                    . ١٠
 .باشد دراز مدت مي

نظر در روابط استعماري با ممالك غیراروپايي، و از طريـق             ھر نوع احتمال خطر براي بھم خوردن تعادل قوا در اروپا، با تجديد               . ١١
 .شود اروپايي با يكديگر دفع مي معامله ممالك غیر

 .تا تعادل قوا در اروپا برقرار است، اوضاع ايران به ھمین منوال باقي خواھد ماند. ١٢
البتـه بنظـر بعیــد      . داد، حاكي از تغییراتي اساســي بـود            اما وقايعي كه در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم در دنیا رخ مي                      

آورد  المللــي، ايـن امیــدواري را بوجــود مــي    ي بین ولي ظھور امپراطوري آلمان در صحنه    . رسید كه قواعد يك تا نه تغییر يابند         مي
ي امید به شمار رود      توانست براي ايرانیان تنھا روزنه         اين مي. يعني تعادل قوا در اروپا، در شرف تغییر است         ١٢تا   ١٠كه قواعد  

بــا . المللي، در منطقه اثرات ديگري داشـت          ي بین   ولي بر ھم خوردن تعادل قوا، در صحنه       . و در اثر آن، اوضاع داخلي بھبود يابد          
شد؟ آيا اين تغییر در اروپا، منطقــه را از دو قطــبي بــودن درآورده و            ي يازدھم چه مي    المللي قوا، قاعده   بر ھم خوردن تعادل بین    

المللي   شود؟ اما سیر جريانات بین     ي نھم چه مي   كرد؟ در اين صورت با سه قطبي شدن منطقه، تكلیف قاعده            سه قطبي مي   
نظر در روابــط اســتعماري      تر از آن است كه بشود با تجديد        در اين دوران، حاكي از آن بود كه خطر بر ھم خوردن تعادل قوا عمیق            

ھـائي كــه    فعالیت انگلستان براي حفظ موقعیت خويش و تكاپو براي تشــكیل پیمــان    . اروپايي آن را دفع كرد و معامله ممالك غیر  
از طــرف ديگــر  . كــرد با روسیه و فرانسه شد، خطر تجديد نظر در روابـط اسـتعماري را كـم مـي                ٩»اتحاد مثلث «منجر به قرارداد     

در ايــن میــان، آشــتي و توافــق روس و    . قطبي شدن منطقه بود     فعالیت آلمانھا و روابطه حسنه آنھا با عثماني دال بر روند سه              
بیــن روس و انگلیــس، كـه        ١٩٠٧ي ايران با قــرارداد    باالخره كابوس تجزيه . ساز باشد  توانست براي ايران سرنوشت  انگلیس مي

ھماھنگــي . طبق آن ايران به دو منطقه نفوذ شمالي و جنوبي و يك منطقه بیطرف در وسط تقسیم شد، به حقیقت پیوســت                 
از ايــن نقطــه، ديگــر   . دو ابرقدرت در مسايل سیاسي ـ اقتصادي در سالھاي قبل از جنگ به اين فكــر نـیروي بیشـتري بخشـید                        

بارت ديگــر موضـع ايــران در يـك جنــگ احتمــالي روشـن شــده بـود                . نمود  ناپذير مي سیر جريانات اجتناب  در صـورت جنــگ و     .به ع
رسید كه در صـورت پـیروزي روس و         بنظر مي. نمودند، تكلیف ايران روشن بود     پیماني روس و انگلیس، كه ھر دومحتمل مي      ھم

كه تا آن روز عمًال اجرا شد ه بود ـ رســمیت يابــد؛ چنانكــه تجديــد قـرارداد روس و         و تقسیم ايران ـ ١٩٠٧انگلیس حداقل قرارداد 
 العمل ايران در جنگ و اينكــه چــه سیاســتي اتخــاذ         چنین سرنوشتي به عكس   . اين فرضیه را ثابت كرد    ١٩١۵انگلیس در سال    

توانست سھم خـود را، اگــر چـه        شكست روس و انگلیس در چنین جنگي بود و ايران مي           تنھا راه نجات، . كند بستگي نداشت    
 .كوچك، ادا كند

تغییرات اجتماعي ـ سیاسي كــه در داخــل مملكـت در طـي ھمیـن                . كردند   از سوي ديگر عوامل داخلي اين روند را تشديد مي          
ايــران ديگــر ايــران    . شــدند  المللــي محســوب نمــي  تــر از جريانــات بیــن   اھمیــت تــر نبودنــد، كــم    دوران رخ داده بــود، اگــر پراھمیــت   

ي برتـري     شكست روسیه از ژاپن، يا اولین شكست يك دولت اروپايي از يـك مملكــت آســیايي افســانه              . شاھي نبود  ناصرالدين
واقعه تنباكو و انقالب  . ولي مھمتر از آن، اتفاقات و تغییرات اجتماعي ـ سیاسي داخلي بود               . اروپا را تا حد زيادي نابود كرده بود       

مسـأله آراء    . رغـم اراده دولـت، مطــرح و اجــرا نماينــد       ھاي خــود را، علـي    توانند خواسته  مشروطه ثابت كرده بودند كه مردم مي     
از طــرف . تـر و در نتیجـه از اھمیـت بیشــتري برخـوردار شــده بــود               تر، ھماھنگ   ،با پیشرفت ارتباطات عمومي، يك پارچه      عمومي

ديگر، ھمین حوادث سبب شده بودنـد كــه نقــش اســالم و روحانیـت در جامعـه ايرانـي شـكل گرفتــه و قـوام يابــد؛ و اسـالم و                                  
به عبـارت ديگــر، ايــن بــار اسـتعمار بــا دربـار طــرف نبــود؛ بـا مـذھب و                . روحانیت با استعمار به ھیچ عنوان سر سازش نداشتند      

بعد . آن عاجزاند  اي است كه اكثر مؤلفین غربي از درك       اين نكته. مردمي سر و كار داشت كه كارد به استخوانشان رسیده بود            
اي ھمـراه بـا      چنیـن روحیـه    . احساسات مذھبي ـ ضد استعماري مردم ايـران اغلـب از ديـد مستشــرقین مخفـي مانــده اسـت                 

اي را باقــي   گونــه شــبھه   محاسبات سود و زيان سیاست خارجي در يك جنگ احتمالي، ھمانطور كــه اشــاره شـد، جــاي ھیـچ                    
دھد و بر علیــه روس و انگلیـس وارد جنــگ             گاشت كه ايران ھیچ موقعیتي را براي بر ھم زد ن اوضاع سابق از دست نمي                  نمي

. ي اعــالن جنــگ جھـانگیر روح جديــدي در كالبــد میھـن پرسـتان ايــران دمیــد                    مــژده .... «: نويسد  چنانكه سپھر مي   . خواھد شد 
اگر آن كارزار در روزگــار      . بختي شد، كشور ما را از استعمار رھايي بخشید      جنگي كه در دنیا موجب ھزاران آفات و بلیات و سیه          

به دو نیمه منقسم، شــايد امــروز نــام آن از نقشـه عــالم محـو شـده              ١٩٠٧ي اجراي منطقه نفوذ   داد وطن ما در نتیجه   رخ نمي
 ١٠» .بود

از چند ماه قبل از شروع جنگ، اعمال نفوذ ابرقــدرتھا در ايــران بــه              . میالدي خبر شروع جنگ در دنیا منتشر شد          ١٩١۴اول اوت  
، يعني دو سـال قبــل از اولتیمــاتوم، در شـمال ايـران حضــور نظــامي داشـتند، و               ١٩٠٩روسھا كه از سال  . حد افراط رسیده بود  

تركھا نیز بـا وجـودي    . اي را آغاز كردند  گرفتند، به محض اعالن جنگ عملیات نظامي فعال و چند جانبه           حتي از مردم مالیات مي 
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میالدي رسمًا وارد جنگ شدند، از ابتداي جنگ نیروھاي خود را در مرز مســتقر نمـوده و از                   ١٩١۴سپتامبر سال  ٣١كه درتاريخ   
پــي قـواي عثمـاني و روس در           در زد و خوردھــاي پــي  . آغاز ماه اكتبر مناطق مرزي را در نزديك درياچه ارومیه اشغال كرده بودنــد           

 ١٢خاك ايران و حمالت متقابل آنھا به يكديگر و تصرف و تجاوزات بــه شـھرھاي آذربايجـان، ايــران را بــر آن داشــت كــه در تـاريخ                           
در حقیقـت منظـور از سیاسـت بیطرفـي          . اي رسمي مبــني بــر بیطرفـي ايــران جنــگ صـادر كنــد            ق اعالمیه  .  ھ ١٣٣٢حجه   ذي

اول بدسـت آوردن فرصـت       : ي مستوفي اتخاذ كرد و تا آخر جنگ سیاست رسمي دولـت ايـران بــاقي مانــد، دو چـیز بــود                  كابینه
» پــان اسالمیســم«ي روابط سیاسي بــا عثمـاني و مسـأله           كافي براي عقد يك قرارداد نظامي با آلمانھا؛ دوم، نظر به سابقه              

و اختالفات شیعه و سني در عتبات عالیات و مشكالت تعیین مرزھا، ايران                » پان تورانیسم    «تحت رياست باب عالي، نجواھاي        
از طرف ديگر، و بخصوص مخاصمات بین روس و عثمان، دو دستگي              . دل خوشي از حضور قشون عثماني در خاك خود نداشت             

ھاي كم دوام طــرفین بـاالخره     ھا و پیروزي  موفقیت. بین ايالت كرد و ساكنین ارمني آذربايجان بوجود آورده كه مطلوب ايران نبود
روسـیه را در شـمال ايــران بــدون رقیــب،          پــیروزي ارتـش قفقــاز،      ١١. به شكست ارتش سوم تركیه در سـاري كــامیش انجامیــد          

 .گذاشت، از اين ھنگام، فصل جديدي در تاريخ ايران، در جنگ جھاني اول شروع شد
يعــني آغـاز مھــاجرت خـاك ايــران        ١٣٣۴كه بیطرفـي ايــران اعــالم شـد تـا ھفتــم محـرم                 ١٣٣٢حجه   بطور خالصه، از دوازده ذي      

 انگلیس و روسیه از يك طـرف، آلمانھـا و تركھـا و ايرانیــان مخــالف روس و انگلیــس از                        ي سیاسي و نظامي بین     ي مبارزه   صحنه
با وجودي كه روسھا در آذربايجان، تركھا را به عقب رانده و در شمال ايران مسـتقر شــده بودنــد، ھمـانطور كـه                        . طرف ديگر بود   

ــل داشــت            ــاط مملكــت بطــرف متحــدين تماي ــر نق ــار عمومــي در ديگ ــت افك ــه   . اشــاره رف ــیر و دار كابین ــن گ در نتیجــه، در ھمی
تشنج در تھران و اياالت ديگر بر ضد روس و انگلیس، و احتمال قــرارداد           . الممالك درصدد عقد قراردادي با آلمانھا برآمد        مستوفي

بــاالخره، قــواي  . دول روس و انگلیس را واداشت تـا تــدبیري بیانديشــند           ١٢ايران با آلمان مبني بر اعالن جنگ ايران به متفقین،          
خطر اشغال تھــران ســبب شـد تـا ايرانیــان بفكــر       . نظامي روس كه در قزوين مستقر شده بود، به سوي تھران به حركت درآمد                

با . ولي در آخرين دقايق كه احمدشاه آماده سفر شده بود، سفراي روس و انگلیس شاه را منصرف كردند                . تغییر پايتخت افتند   
البته نقش آلمانھا و حزب دموكــرات در طـرح         . آغاز نھضت مھاجرت شد     وجود عملي نشدن طرح تغییر پايتخت، اين واقعه نقطه            

بھر حال، قیامي كه از اول جنگ احتمـال وقــوع آن بــا ھــر          . توان ناديده گرفت     تغییر پايتخت و تشديد احساسات در مردم را نمي        
 .شد باالخره به حقیقت پیوست مي پیشامدي بیشتر 

» كمیتــه دفــاع ملــي «ي وكال و لیدرھا و رؤسا احزاب و ھمچنین سیاسیون و سركردگان مجاھدين به قم رفته و                     قسمت عمده 
مھاجرين در قم به تدارك مقابلــه      . در نتیجه قشون روس از فتح تھران منصرف شد و به تعقیب ايشان پرداخت                 . را تشكیل دادند   

راتشكیل » حكومت موقت«با قشون روس پرداختند، و پس از شكست از روسھا باالخره به كرمانشاه عزيمت كردند، و در آنجا                   
پس از تشكیل حكومت موقت، طبقات ديگري از مردم مانند روحانیون، خوانین، تجار و كسبه از ديگر نقـاط ايــران بــه ايــن                      . دادند

از ايـن پـس ايـران بـا دو حكومــت،         . اردو پیوسته و به كمك ايالت به تدارك قوا براي مقابله بــا قشـون روس و انگلیـس پرداختنــد          
يعــني پــس از  . كند يعني حكومت بیطرف مركزي؛ و حكومت موقت، ھم پیمان با متحدين، سرنوشت خود را در جنگ دنبال مي                      

مھاجرت و تشكیل حكومت موقت و شروع مبارزات نظامي بر علیه روسھا در كرمانشاه، دولت مركزي ـ البته منھاي طرفـداران                          
گیرند، دولت مركزي نیز سعي   يعني چون مردم مبارزات را در دست مي. دھند روس و انگلیس ـ سیاست بیطرفي را ادامه مي 

اين دوره از جــالبترين دوران سیاســت خـارجي ايــران         . تري براي خود نگاه دارد     ھاي متعدد  كند با حفظ سیاست بیطرفي راه      مي
 .اي دارد است كه خود احتیاج به كتاب جداگانه

میــالدي   ١٩١٨بــاالخره در نوامـبر سـال        . رفـت   ي جنگ اروپا، امیدي به پیروزي نمي    بھر حال پس از ورود اياالت متحده به صحنه       
شكست متحدين منجر به مھــاجرت اعضـاء حكومـت موقــت بـه            . آلمان حاضر شد بعنوان مغلوب پاي میز مذاكرات صلح بنشیند        

 .براي ايرانیان امید رھايي از يوغ استعمار انگلیس موقتًا به يأس مبدل شد. عثماني گرديد
ي عطفـي     جنــگ شـايد بیـش از ھرچــیز ديگــر نقطــه          . المللي، جنگ عالمگیر اثرات مھمي از خود باقي گذاشت             ي بین  در صحنه 

ھاي آلمان، اطريش، روسیه تزاري، و عثماني، ھمه از بین رفتند با وجودي كه                 ھاي اروپا بود، زيرا امپراطوري     درتاريخ امپراطوري   
در . اي افول امپراطوريش از ھمین زمـان مھیــا شــد        انگلستان براي مدت بیست سال ديگر مالك بالمنازع دنیا باقي ماند، زمینه               

 .رفت تا پاي در جاي انگلستان گذارد و مستعمرات آنرا به ارث ببرد حالي كه امريكاي جوان مي
ي چھــار سـال جنـگ اروپــا و ھـم صـد ســال           ايــن كنفـرانس ھـم نتیجــه    . در چنین شرايطي كنفرانس صلح پاريس تشكیل شـد         

ولـي انتخــاب ويلســون بــه     . شكست متحدين و پیروزي متفقین امید ايرانیان را بــه يــأس مبـدل كــرد              . كرد استعمار را تعیین مي   
ظھـور    . آورد اي او امید جديدي بـراي ايرانیـان و ديگــر ممالـك آسـیايي بوجـود                  جمھور امريكا و اعالمیه چھارده ماده         سمت رئیس  

توانــد از    المللي و رياست جمھوري ويلسون اين امید را در انديشه ايرانیان بوجود آورد كه اوًال ايــران مـي                       ي بین  امريكا در صحنه  
و ثانیــًا بطــور كلــي بـا انھـدام يكــي از دو قطـب يعــني روســیه تــزاري،          . طريق كمك امريكا در كنفرانس صلح پاريس شركت كند     

با وجــود اينكـه خـواھش ايـران در       . خارج كند. امريكا شايد بتواند ايران را از چنگال انگلستان كه در منطقه بدون رقیب مانده بود             
اي بـه پــاريس گســیل     نفــره  مورد مساعدت آمريكا براي شركت در كنفرانس صلح بدون جــواب رســمي مانــد، ايــران ھیئــت پنـج                 

 .داشت
ايرانیـان درخواســتھاي خــود را كـه در چھــارچوب اصـول اعالمیــه ويلسـون قــرار               . افتتـاح شـد     ١٩١٩ژانويه  ١٨كنفرانس صلح در   

 .گرفت به شرح زير اعالم كردند مي
 .میالدي و لغو كاپیتوالسیون ١٩٠٧لغو قرارداد : سیاسي

جبران خسارت وارده در اثر تجاوز قشـون بیگانــه در خـالل جنـگ، لغـو امتیــازات و آزادي در تعییــن خــط مشــي                      : آزادي اقتصادي  
 .اقتصادي مملكت

 .نظر در سر حدات و تعیین حدود مرزھا تجديد: ارضي
ي اينكه در جنگ بیطرف بــوده و مسـتحق        درخواست دولت ايران به بھانه  . ولي به ايرانیان اجازه شركت در كنفرانس داده نشد      

ھا و نمايندگان غیردولتي ديگر اجازه شركت و طرح            زيرا به صھیونیست  . آوري بود   ي خنده البته اين بھانه  . شركت نیست رد شد  
حتي يكي از اعضـاء     .در حقیقت اين انگلستان بود كه اجازه نداد ايران در كنفرانس صلح شركت كند             ١٣. شان داده شد   مسائل

 ١۴ايران بايد راه نجات را درتــاالر ســفید   «وزارت خارجه انگلیس به مشاور الممالك وزير خارجه ايران و رئیس ھیئت گفته بود كه                 
 »١۵. يا وزارت جنگ انگلیس جستجو كند نه در ورساي كه مقر كنفرانس صلح است

بھرحــال در   ١۶. ي مسافرت به انگلستان ھــم داده نشــد    حتي به مشاورالممالك بجرم داشتن احساسات ضد انگلیسي اجازه            
بــالفور حــتي بــه درخواســت رســیدگي از      . گرفت، بالفور پیشنھاد شركت ايران را مكــررًا رد كــرد     ھايي كه صورت مي    آئي گردھم

البته خود انگلیس بعدھا اين مسأله را اعتراف كــرد ولـي اينطــور اسـتدالل نمــود             . طرف ويلسون در اين باب نیز وقعي نگذاشت     
 .ھلند، سويس و سوئد نیز طرح دعوي كنند: خواست بدعتي گذاشته شود كه بر مبناي آن، ممالك بیطرف ديگر مانند كه نمي

وقتي يك سال بعـد سـر و صـداي         . ھر چه بود ايران در كنفرانس شركت نكرد، غافل از اينكه استعمار خواب ديگري ديده است                  
اي كه مردم را به مھاجرت واداشت دوباره پديد آمد و ھمان حماسه آفرينـان                میالدي بلند شد، ھمان روحیه      ١٩١٩مفاد قرارداد   

قیــام مــردم در    . اما استعمار باز ھم از در ديگري وارد شد و اين تسلسل ادامه يافــت              . باالخره در مقابل اجراي قرارداد ايستادند          
و باالخره انقالب اسالمي ايران نبردھايي است كه مردم ايـران در آن پــیروز شــدند؛ ولــي                   ١٣۴٢ملي شدن نفت، حوادث سال      
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 .جنگ ادامه خواھد داشت
 
 :نوشتھا پي

١ .Thucydides 
٢ .Liege 
٣ .Consolato Del Mare 
۴ .Westphalia 
۵ .De Jure Belli Ac Pacis 
۶ .H. Grotius 
٧ .Mercantilism 
٨ .Entente Cordiale 
 .٩ھجري شمسي، صفحه  ١٣٣۶چاپخانه بانك ملي » ايران در جنگ بزرگ«سپھر، مورخ الدوله،. ٩

 .۴٠، صفحه ١٣٣۴ي ع دخانیاتي، كتابھاي سیمرغ  ايران در جنگ اول ترجمه. ي. میروشنیكف، ل. ١٠
راندن تركھـا      پس از عقب . م ١٩٠٧اين اتفاقات در ضمن مصادف بود با مذاكرات و تجدد نظر روس و انگلیس در مورد قرارداد                 . ١١

. ي بسفر را پس از جنگ مطـرح كردنــد       نظر در وضعیت تنگه    توسط روسھا و فشار انگلیس در گالي پولي، روسھا مسأله تجديد            
نظـر و حــذف منطقـه        موافقـت كــرد و در عــوض تقاضــاي تجديــد    . انگلستان با اينكه سرنوشت اين تنگه را به روسیه واگذار كنند          

 .طرح انگلستان با اندك تغییراتي به نفع روسیه به تصويب رسید. بیطرف ايران را به نفع خود نمود
١٢ .Lenczowski, G The Middle East in World Affais. Cornell University Press, N.Y.1956. pp.161. 
١٣ .Whitehall. 
١۴ .Fatemi, N.S. Diplomatic History of Persia 1917 – 1923 Russell F Moore Co. INC N.Y 1952 pp16. 
١۵ .Temperley. H.W.V. (ED) A History of the Peace Conference of Paris Vol. VI. Henry Forwde and Hodder 

London 1924 pp 211 . 

 ٢۶نشر تاريخ ايران، شماره » كتاب سبز«: منبع
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