
 

 ایران و جامعھ ملل 
 نیلوفر کسري 

شوک شدید ناشي از زیان ھاي این . م جنگي بھ وسعت و ویرانگري جنگ جھاني اول تجربھ نکرده بود1914جھان تا پیش از سال 
جنگ قدرتھاي بزرگ را بھ این فکر انداخت تا پس از خاتمھ جنگ، نظام جدیدي را مستقر سازند کھ تداوم صلح و امنیت بین المللي 

 . را تضمین نماید

در خالل جنگ جھاني اول، این اندیشھ در میان بسیاري از متفکران و سیاستمداران آن دوره رواج یافتھ بود کھ اگر دول اروپایي قادر 
باشند براي حل و فصل اختالفات خود کنفرانسھا و مجامعي تشکیل دھند و یا سازماني وجود مي داشت کھ مي توانستند اختالفات خود 

انگلیسي ھا و آمریکایي ھا بھ ویژه از این طرح حمایت مي کردند بھ نحوي کھ . را در آنجا مطرح سازند ھیچ گاه جنگي آغاز نمي شد
ً منجر بھ پیشنھاد براي ایجاد » اتحادیھ تقویت صلح « آمریکایي ھا در دومین سال جنگ، طرحي موسوم بھ  را مطرح ساختند کھ نھایتا

 . گردید) طرح جامعھ ملل(تشکیالتي جھت تضمین صلح جھاني 

م جھت برقراري نظام بین الملل در ژنو گرد ھم آمدند 1919ژانویھ  18دولت جھان در  32پس از خاتمھ جنگ جھاني اول نمایندگان 
کمیتھ اي متشکل از نمایندگان  1919ژوئن  9در . تأسیس کنند» پارلمان جھاني«تا یک سازمان بین المللي جھان شمول بھ عنوان 

این کمیتھ . دولتھاي شرکت کننده در کنفرانس صلح ورساي، بھ منظور فراھم آوردن زمینھ تأسیس جامعھ ملل گرد ھم آمده بودند
تصمیم گرفتھ بود ابتدا ایجاد جامعھ ملل را اعالم نماید و سپس بھ بررسي موضوعات مربوط بھ فعال کردن این سازمان بین المللي 

بھ امضاي دول شرکت کننده در کنفرانس رسید و در 1919ژوئن  28در چنین شرایطي بود کھ عھدنامھ صلح ورساي در . بپردازد
  1. این تاریخ در واقع تاریخ رسمي تشکیل جامعھ ملل محسوب مي شود. الزم االجرا گردید  1920ژانویھ  10تاریخ 

ً سیس جامعھ ملل  بود کھ پس از جنگ جھاني اول براي جلوگیري مجدد جنگ » استقرار صلح و امنیت بین المللي « مھمترین ھدف تا
 . جھاني الزم بھ نظر مي رسید

بھ بھانھ ھاي مختلف  19در این میان نگرش ایران بھ جامعھ ملل در واقع احقاق حقوق دیرینھ خود بود چرا کھ ایران در طول قرن 
م روسیھ و انگلیس، ایران را بھ مناطق تحت نفوذ 1907مورد مداخالت قدرتھاي بزرگ آن زمان واقع شده بود، بھ طوري کھ در سال 

در طول جنگ جھاني . خود تقسیم کرده بودند و در واقع با این کار نوعي استعمار پنھان یا غیر مستقیم را بر ایران اعمال مي کردند
) روسیھ و انگلیس(اول نیز با وجود اینکھ ایران اعالم بیطرفي نمود، کشورھاي متخاصم بھ این بیطرفي احترام نگذاردند و متفقین 

ھمین امر سیاستمداران ایران را نسبت بھ استقالل، . خاک کشور را تصرف کرده و کلیھ امور مملکتي را در کنترل خود در آوردند
لذا اولویت اساسي ایران پس از اتمام جنگ جھاني اول این بود کھ . حاکمیت و تمامیت ارضي ایران پس از جنگ، نگران ساختھ بود

ً مستقل شناختھ شود و از اعمال نفوذ قدرتھاي بزرگ کھ ممکن بود بھ بھانھ ھاي مختلف اعمال شود  ایران بھ عنوان یک دولت کامال
  3. از حضور نیروھاي آنھا در خاک ایران جلوگیري گردد

م کنفرانس صلح پاریس در کاخ ورساي تشکیل شد و دولت ایران تصمیم گرفت نمایندگاني از طرف ایران اعزام 1919در ژانویھ 
تصمیم داشت خود در راس ) رئیس الوزراي وقت(ابتدا وثوق الدولھ . دارد و خواستھ ھاي خود را بھ اطالع دول فاتح صلح برساند

در نتیجھ ھیئتي از ایران براي . ولي بھ عللي ترجیح داد وزیر امور خارجھ را بھ این ماموریت بفرستد. ھیئتي عازم این سفر مھم شود
شرکت در کنفرانس صلح پاریس بھ ریاست مشاورالممالک انصاري وزیر امور خارجھ و دیپلمات ورزیده و عضویت محمدعلي 

بھ فرانسھ رفتند، ولي دولت انگلستان از پذیرش ) وزیر سابق(فروغي ذکاء الملک رئیس دیوان عالي کشور و حسین معین الوزاره 
ً در جنگ جھاني اول بیطرف  نمایندگان ایران عذر خواست و متذکر شد کنفرانس، مخصوص کشورھاي متخاصم است و ایران رسما
بوده است و ھر چھ دولت ایران بر اینکھ در طول جنگ خاک کشورش محل درگیري نیروھاي متخاصم شده و خسارت زیاد مالي و 

جاني متحمل شده است ره بھ جایي نبرد و دولت انگلستان کھ خواب تازه اي براي ایران دیده بود و مي خواست با بستن قرارداد 
میالدي تمامیت کشور را از بین برده و کشور را تحت الحمایھ انگلیس کند مقاومت نمود و بر اثر مخالفت دولت انگلیس،  1919

 . کنفرانس صلح پاریس بھ تقاضاھاي ایران ترتیب اثر نداد

م و واژگون شدن سلطنت تزاري دولت انگلستان خود را مالک بي رقیب کشور ایران 1917شایان ذکر است کھ پس از انقالب اکتبر 
. م نوعي نظام مستشاري در ایران ایجاد کند و کشور را غیر مستقیم تحت الحمایھ خود گرداند1919دید و سعي داشت با انعقاد قرارداد 
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اما ایران با وجود مخالفت دولت انگلیس بر عقاید خود پاي فشرد و از ایجاد جامعھ ملل استقبال کرد و بھ عنوان یکي از اولین اعضاي 
 . آن سعي کرد در فرآیند خاتمھ جنگ و استقرار صلح نقشي فعال ایفا کند

ً از دولت ایران دعوت شد در جلسات مجمع شرکت کند کاردار ایران در » علیقلي خان نبیل الدولھ«. با تشکیل جامعھ ملل رسما
در آن زمان ایران بھ عنوان نخستین و تنھا کشور مسلمان . واشنگتن بھ عنوان نماینده ایران در دو اجالس اول جامعھ ملل شرکت نمود

« ھیئت نمایندگي ایران، متشکل از .در جامعھ ملل حضور داشت و در نھایت توانست بھ عنوان عضو اصلي جامعھ ملل پذیرفتھ شود
در نخستین اجالس مجمع جامعھ ملل » ارفع الدولھ« بھ ریاست » دکتر جلیل خان« ، »حبیب هللا شھاب« ، »امیر ذکاء الدولھ غفاري

 : م شرکت نمود و مسائل مھمي را در جامعھ ملل طرح کرد کھ مھمترین آنھا عبارت بود از 1920در سال 

 طرح شکایت ایران از شوروي : الف
قضیھ از این قرار بود کھ نیروھاي دولت تازه تأسیس شوروي کھ ھنوز درگیر جنگ داخلي بودند، بھ بھانھ تعقیب و سرکوب روس 

ایران بھ دنبال این تصرف در تاریخ . ھاي سفید کھ از سوي انگلیس حمایت مي شدند وارد بندر انزلي شدند و این شھر را اشغال کردند
 1920ژوئن  14در پي این شکایت ھا شوراي جامعھ ملل در . مي ھمان سال دو فقره شکایت بھ جامعھ ملل ارائھ نمود 31و  29ھاي 

جلسھ اي بھ ریاست لرد کرزن در لندن برگزار کرد و مقرر شد کھ چون طرفین دعوا مشغول مذاکره ھستند شورا در این زمینھ 
باالخره مذاکرات طرفین دعوا بھ نتیجھ رسید و قرارداد دوستانھ . تصمیمي نگیرد تا نتیجھ مذاکرات ایران و شوروي مشخص شود

 . خاک ایران را ترک کردند 1921سپتامبر  8منعقد شد و نیروھاي شوروي در  1921عدم تجاوز میان ایران و شوروي در فوریھ 

 نظارت بر تجارت تسلیحات : ب
این سازمان جلوگیري . با خاتمھ جنگ جھاني اول، جامعھ ملل تالشھایي بھ منظور نظارت بر امر خرید و فروش تسلیحات آغاز کرد

بنا براین عھد نامھ کنترل تجارت اسلحھ و مھمات .از گسترش تسلیحات را یکي از راھھاي استقرار و تداوم صلح قلمداد کرده بود
بر اساس این عھدنامھ تجارت اسلحھ در آب و خاک ایران تحت . مطرح گردید  1919در سال » سنت ژرمن« معروف بھ عھدنامھ 

بھ ھمین دلیل ارفع . در مي آمد و ایران نمي توانست بھ طور مستقل بھ خرید و فروش تسلیحات اقدام کند) انگلستان(نظارت بین المللي 
. الدولھ نماینده ایران مفاد عھدنامھ مزبور را در تضاد با حاکمیت ایران دانست و بھ آن اعتراض کرد و ایران عھدنامھ را امضاء نکرد

بھ موجب این کنفرانس . مجمع ملل تصمیمي اتخاذ کرد کھ طي کنفرانسي در ژنو تمام دول ملزم بھ اجراي آن بودند 1925اما در سال 
در مناطق ممنوعھ و ھمچنین در مناطق دریاي کھ تحت تفتیش باشند ھر گونھ عملیات « عھدنامھ جدیدي منعقد شد مبني بر اینکھ 

تن کمتر باشد  500بارگیري و بار گذاري و تعویض بار از نظر سالح و مھمات جنگي براي کشتي ھاي بومي اي کھ قدرت آنھا از 
بھ این ترتیب بریتانیا کھ خلیج فارس را در شمار مناطق تحت تفتیش قرار داده بود بھ راحتي مي توانست با کشتي ھاي » .ممنوع است

. تن خود، آزادانھ بھ تجارت اسلحھ در خلیج فارس بپردازد در حالي کھ ایران از این لحاظ دچار اشکال مي شد 500بزرگ باالتر از 
ایران نیز از کنفرانس خارج شد و عھدنامھ مزبور را . اعتراضات ایران بھ جایي نرسید و طرح مورد نظر انگلستان تصویب شد

 . امضاء نکرد

 ) 1927(قضیھ بحرین : ج
. مربوط مي شد 1927مھ  20و دولت انگلستان در ) پادشاه حجاز(این جریان بھ امضاي یک قرارداد بین سلطان عبدالعزیز بن مسعود 

اعلیحضرت پادشاه حجاز و توابع آن ملتزم بھ تأمین روابط دوستانھ و صلح آمیز با خاک « :در ماده مھم این قرارداد چنین آمده بود 
مغایر حاکمیت و ) بحرین(ایران کھ برقراري چنین قراردادي ارتباط ویژه اي را با بخشي از خاک خود » .کویت و بحرین مي باشد

رابرت « براي ) توسط کفیل وزارت امور خارجھ(یادداشت شدید اللحني  1927نوامبر  22تمامیت ارضي خویش مي پنداشت در 
وزیر مختار انگلستان در تھران و دبیر کل جامعھ ملل ارسال شد و از وي درخواست گردید کھ سایر ملل را از این اعتراض » کالیو 

 . ایران آگاه گردانند

بھ دبیرکل اعتراض ایران را غیر موجھ  1928ژانویھ  18در مقابل آستن چمبرلن وزیر امور خارجھ انگلستان طي یادداشتي در 
 . دانست و منکر حق حاکمیت ایران بر بحرین گردید و اظھار کرد کھ بحرین از نظر جغرافیایي و نژادي ارتباطي با ایران ندارد

م شوراي 1970مبادلھ یادداشتھاي اعتراض آمیز دو کشور بھ جامعھ ملل و سپس بھ سازمان ملل ادامھ یافت و در نھایت در سال 
امنیت سازمان ملل بھ دولت ایران دستوري داد مبني بر اینکھ بھ خواستھ مردم بحرین مبني بر داشتن کشور مستقل گردن نھد و بدین 

 . در کشور ایران و بحرین مرزھاي دریایي میان خود را تعیین و تصویب کردند 1970مھ  18ترتیب مجلس سنا در 
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 کنترل مواد مخدر : د
از دیگر تالشھاي جامعھ ملل کھ بھ نوعي بھ ایران مربوط مي شد کوششھاي این سازمان در زمینھ نظارت و کنترل خرید و فروش 
. مواد مخدر بود و بھ ھمین منظور کمیتھ تریاک کھ در واقع تولید و صدور تریاک را تحت نظارت بین المللي در مي آورد تشکیل شد

در آن زمان ایران پس از چین دومین تولیدکننده بزرگ تریاک محسوب مي شد و کشت تریاک و خرید و فروش آن عاملي بود کھ 
جامعھ ملل کمیسیون تحقیقي را شامل سھ عضو اصلي  1926مارس  27در . زندگي بسیاري از کشاورزان ایراني بدان وابستھ بود

ژوئن تھران را ترک  6این گروه کھ در . روانھ تھران کرد تا گزارشي از وضعیت کشت خشخاش و تولید تریاک در ایران تھیھ کنند
. نمودند در گزارش خود تأکید کردند کھ مي بایست اصالحات اساسي در اقتصاد ایران صورت گیرد و صنایع نویني ایجاد گردد

 . موسسھ انحصار دخانیات تأسیس شد و خرید و فروش تریاک در کنترل جامعھ ملل درآمد 1928باالخره در سال 

قراردادي در خصوص محدودیت تولید مواد مخدر بستھ شد و ایران نیز ناچار محصوالتي را جایگزین کشت خشخاش  1931در سال 
 . نمود

بھ جامعھ ملل کشیده شد کھ در نھایت با طرح  1932نوامبر  27اختالف ایران و انگلیس بر سر امتیاز دارسي و لغو این امتیاز نیز در 
ً منجر بھ انعقاد قرارداد جدیدي شد و بر اثر اختالفات مزبور در آوریل   1933آن در شوراي جامعھ ملل نتیجھ این مذاکرات نھایتا

 . موضوع از دستور کار شورا بیرون رفت

 ) 1934(اختالفات مرزي ایران و عراق 
ً در شط العرب بود کھ در معاھده ارزروم سعي شده بود برطرف شود  . این اختالفات ناشي از ادعاھاي مرزي مخصوصا

عثماني ھا با سوء استفاده از بي ثباتي داخلي ایران بخشھایي از خاک ایران در کردستان و آذربایجان را ) 1906 (20در اوایل قرن 
شدت گرفت و بار دیگر کمیسیون مرزي در استانبول با شرکت نمایندگان ایران  1913مسائل مرزي در کشور در سال . اشغال کردند

اما چون مذاکرات دو طرف بھ نتیجھ نرسید نمایندگان روسیھ و انگلستان بھ عنوان حکم در این مذاکرات شرکت . و عثماني تشکیل شد
 . کردند

در اسالمبول، یک پروتکل مرزي را ) ایران، روسیھ، بریتانیا(وزیر اعظم و سفراي سھ کشور دیگر  1913نوامبر  4بھ دنبال آن در 
سپس یک کمیسیون تجدید خطوط مرزي ایران و . امضاء نمودند کھ بر اساس آن خطوط مرزي ایران و عثماني مشخص مي شد

با خاتمھ جنگ اول جھاني و جدا . عثماني مشخص مي شد تا خطوط مرزي دو کشور را در تمام نقاطي کھ مبھم مانده بود تعیین کند
شدن منطقھ بین النھرین بھ نام عراق از عثماني انگلستان براي کسب نظر مثبت ایران قول داد کھ تالش خواھد کرد تا قرارداد عادالنھ 

ولي باز دو کشور بھ . عراق را بھ رسمیت شناخت 1308اي بین ایران و عراق در زمینھ شط العرب منعقد شود و ایران در سال 
 . را جھت استفاده از شط العرب تعیین نمود» اصل نصف«مجمع . توافق نرسیدند و کار بھ مجمع ملل کشیده شد 

ً در قرن  1920گرچھ قبل از تأسیس جامعھ ملل در سال  برگزار شد بھ نحوي سھم  19ایران در چند کنفرانس بین المللي کھ عمدتا
داشت یا حضور مستقیم پیدا کرد اما حضور ایران در جامعھ ملل اولین تجربھ کشورمان براي عضویت در یک سازمان بین المللي 

جامعھ ملل تا بروز جنگ جھاني دوم وجود داشت و پس از آن بھ دلیل ناکامي در برقراري صلح جھاني جاي خود را . محسوب مي شد
 . بھ سازمان ملل متحد داد

 : منابع
 . 1372والترز، اف پي، تاریخ جامعھ ملل، ترجمھ فریدون زند فرد، تھران، انتشارات علمي فرھنگي، -

  . 1936ایران و جامعھ ملل، شاھکار،محمد، پاریس،قرن نو،  -

  . 1345مجموعھ قراردادھاي چند جانبھ ایران در ادوار جامعھ ملل و سازمان ملل متحد، ھدایتي ، محمدعلي، تھران، بي نا،  -

 ) . 1377تھران، شیرازه، اول،(ایران و جامعھ ملل، زند فرد، فریدون  -

 . ایران از جامعھ ملل تا سازمان ملل متحد، سید علي موجاني -
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 ) . 1381تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمي، بھار (ایران و سازمان ھاي بین المللي، آقایي، سید داوود  -

  . 34دي و باروت، حقوق نھادھاي بین المللي، ص . 1

  . 34ھمان منبع، ص . 2

  . 167، ص 1جالل الدین مدني، تاریخ معاصر ایران، ج . 3

  . 12جواد شیخ االسالمي، اسناد محرمانھ وزارت خارجھ بریتانیا، پیشگفتار مترجم ص. 4
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