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 قدمهم.1
نهةجنگ جهاني اول به عنوان يك واقع الملل تنها موجب تغيير ساختار نظام بين بزرگ تاريخي،

و ضعف متفاوتي نظام بينشد، بلكه خود به عنوان پديده از سو  كشورهابرالملل، با شدت

به عنوان يك بازيگر در عرص. ثير گذاشتأت الملل با ديپلماسي خود تالش نمود آثار بينةايران

كه. منفي جنگ بر كشور را كاهش دهد بر نظام افزوناين ديپلماسي در فضايي صورت گرفت

اي بين  دستيابي به منافع ملي نقشةران هم در نحوالملل، ساير بازيگران در سياست خارجي

بي. اند را كارگرداني كرده مهمي طرفي در جنگ كوشيد تا منافع ملي خود را حفظ ايران با اتخاذ

و منفي شامل سياستطرفيبيگيري جهت. كند هاي در سياست خارجي ايران با رويكرد مثبت

وة انزواطلبي، عدم تعهد، موازنةشد اعالن  ايران در جنگ طرفيبياعالن. استطرفيبي منفي

از نمونه،جهاني اول بة انزواطلبانطرفيبياي درحل عنوان تنها راهه يك كشور  براي نبودن

به شرايط بيناست، جنگ ناخواستهةصحن وو ميزان موفقيت آن بسته المللي، دوري از جنگ

و ديپلماتيك  با توجه به طرفي ايرانبينعالا. متغير است،داشتن حداقل ابزارهاي نظامي

حةپيشين و ضعف قوايي كه براي بي تاريخي آنچه در اين. شكل گرفت،طرفي الزم بود فظ اين

، ديپلماسي ايران در طول جنگ جهاني اول است كه را برانگيختهپژوهش توجه نگارندگان 

هم مي تحلي را اتخاذ كند كه منافع ملي كشو ها، راه ضعفةكوشيد با وجود وأر مين شده

. كمترين آسيب متوجه ايران گردد

 پژوهشيچارچوب مفهوم.2
كه هر يك به سه مدل وجود دارد، و كارگزار، اي متفاوت از ديگري، گونهدر تعامل بين ساختار

مية پديد ؛محور رويكرد كارگزار)ب؛محور رويكرد ساختار)الف:كند موردنظر را بررسي

و تصميماز.يابي رويكرد ساخت)ج كه پژوهش حاضر نقش كارگزاران گيرندگان آنجايي

ب ب لذا رويكرد كارگزار؛ تحليل برگزيده استةعنوان فرضيهكشور را عنوان چارچوبهمحور

شدمفهومي مرتبط با اين فرضيه بررسي  .خواهد

قر گرايي نظريه اراده و تبيين از درون در مقابل ساختارگرايي كه با بررسي ار اي است

ت مي و كارگزاري و بر نهادهاي اجتماعي و اراد اراده. كيد داردأگيرد  كنشگرانةگرايان بر انگيزه

و معتقدند در تبيين پديدهأت و انجام،هاي اجتماعي كيد دارند . كار فرد اهميت داردآغاز

تك اراده مي گرايي هم با ديدگاه از نظر. داند علتي، ساختارها را محصول كنش ارادي

وة بلكه نتيجند،بيني نيست ها از پيش قابل پيش انديشه،گرايان رادها  افعال ارادي هستند

و اراده است و استوكر،(وجودشان محصول اتفاق اي طيف گسترده،گرايي اراده.)313ص،1388مارش

طر از نظريه و داران انتخاب عقاليي، انتخاب عمومي، كثرتفپردازان از جمله گرايان
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ميةان نظريدارفطر از براي تبيين پديده،اساس براين. گيرد مبادله را دربر هاي اجتماعي بايد

كه به فردگرايي روش؛فرد شروع كرد ،در اين روش. شناختي شهرت يافته است مبنايي

به يك عمل اجتماعي ارزيابي يا پيشپژوهشگر و منافع فرد را در اقدام مي مقاصد و بيني كند

و علت اصلي پديدهبر روي كارگزار مي به عنوان عامل -150ص،1389حقيقت،(شود ها متمركز

مي.)149 شناخت. زنندكارگزاران در پرتو دانش خود به كنشي ارادي در ساختار موجود دست

مي. اصلي براي كنش مؤثر استةساختار، مؤلف و راهبرد عمل . كند كارگزاري تحت تأثير اراده

و راهكارگزاران با انتخاب اه آن داف به كه اين اهداف در شرايط درمي،هاي دستيابي يابند

و مكاني خارجي نمود پيدا مي .)117-120ص،1376احمدي،( كند زماني

 اوليجهان جنگ بروزو المللنيب نظام ساختار.3
ب الملل محدوديتساختار نظام بين و امكاناتي را براي كنشگران ميهها بر وجود كه آورد

و كنش هدف ميدر. هاي سياست خارجي تأثيرگذار است ها كه كنشگران اتخاذ كنند، تصميمي

و موقعيت بر ويژگي افزون هاي خاص كشور خود مانند قدرت اقتصادي، نظامي، سياسي

و ساختار نظام بين و استراتژي خود شودالملل هم توجه تاريخي خاص، الزم است بر عملكرد

ن بر هاي بين طور كلي نظامهب.)146ص،1385قوام،(مايند را بر اين اساس انتخاب المللي متفاوت،

و تمز ندا اين معيارها عبارت.ند از يكديگرتميز- اساس چند معيار در طول زمان قابل تشخيص

و نفوذ در نظام بينشيوةاشكال مختلف ساخت،: از و يا وسعت توزيع قدرت الملل، حوزه

و نوع رابطه المجغرافيايي در نظام بين و انواع مختلف اين روابطميانلل، ماهيت از، اجزا  اعم

و تضاد، شباهت، نزديكي  سياسي، اجتماعي كشورهاي نظاموو ساخت اقتصادي،همكاري

ص( اي كه كشور در آن قرار دارد پيوستگي سياست هر كشور با سياست قاره.)9-10فرد سعيدي،

به دليل تحول در ارتبهب؛دارد براي بررسي سياست. ها بيشتر شده است اطات، پيوند قارهويژه

در نتيجه سياست. شودعمومي يك كشور، بايد سياست كلي ممالك مجاور آن كشور بررسي 

و قدرتكشوري مانند ايران تحت تاثير رو و رفتار كشورهاي همسايه ثر در جنگؤمهايش

.)141-143ص،1361مهميد،( خورد رقم مي

ع جنگ جهاني اول به تحوالت سياسي اقتصادي پس از انقالب صنعتي هاي وقو زمينه

به دور1914تا1871هاي ميان سالدر. گردد بازمي  شهرت»صلح مسلح«ةكه تاريخ جهان

هاي ميليتاريستي آلمان، سياست(شود يافته است، دوران تكوين جنگ جهاني اول محسوب مي

ب برجسته اهشدن ناسيوناليسم تمامي اروپا را تحت تاثير قرار دادهكه نقالب فرانسه ويژه پس از

ترين جرياني كه تاريخ اروپا را به اين مرحله نزديك مهماما). امپراتوري بريتانياةبود، توسع

و مخالف وضع موجود در عرص قدرتآمدن پديدساخت،  . الملل بود روابط بينةهاي جديد
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و ايتاليا و پيشرفتاند از اين دستهكشورهاي آلمان ةهاي فزايندكه با اتكا بر ناسيوناليسم

و نظامي خواهان جايگاه مناسبي در ساختار قدرت جهاني شدند از. صنعتي هاي قدرتهر يك

را ثر بينؤم كه با منافعميتعقيبالمللي سياستي :ها اصطكاك داشتر قدرتديگكرد

و؛ بالكان بودةوري اتريش درصدد سيطره بر شبه جزيرتامپرا  بريتانيا سياست تضعيف آلمان

و لورن تالش فرانسه براي بازپس؛كرد تصرف مستعمرات عثماني را دنبال مي گيري آلزاس

و نفوذ در بالكان بود روسيه درصدد تسخير تنگهداشت؛ و داردانل و عثماني نيز؛هاي بسفر

مي سياست توسعه .)Hamilton,2003, p: 5-9(كرد طلبي در بالكان را دنبال

اي نظام جهانگراني بازاستيس.1.3  راني در برابر
و انگلستانهيروس) الف

و متحدين هركدام براساس منافع خود رويكرد متفاوتي در قبال ايران و. داشتندمتفقين روسيه

ب و عنوان قدرتهانگلستان هاي صاحب نفوذ در ايران به هيچ كشور ديگري اجازه حضور

بهم1907 قرارداديپيش از اين با امضا. دادندت ايران را نميآفريني در تحوالشنق  ايران را

و دو منطقه تحت نفوذ تقسيم كردهبيةيك منطق . تا سرحد اشغال ايران پيش رفتند،طرف

بي. استراتژي انگلستان مشابه روسيه بود و هدف انگليس از يك سو حفظ طرفي ايران

و از سوي ديگر حراست از منافع،- عثماني از ورود اين كشور به اتحادجلوگيري  آلمان

و انحصار تهب، سياسي در ايران- بزرگ اقتصاديهايامتيازات سيسات نفتي خوزستانأويژه

گذاشتن هرگونه تالش اي، سياست نظامي انگليس در ايران بر محور ناكام در بعد منطقه. بود

ن مداخله و در تيجه تهديد امنيت هندوستان از راه ايران آميز متحدين براي نفوذ به افغانستان

بي؛استوار بود مي لذا اين كشور از سياست .)Kazemzadeh,2001, pp:5-7(كرد طرفي ايران حمايت

ا آلمان استيس)ب  رانيدر
تاةوزارت امور خارج به نقضبه شيوة آلمان درصدد بود  سياسي، مقامات ايران را تشويق

به طرفي بي به جنگ به. نفع آلمان كندو ورود سياست خارجي جديد آلمان با عنوان پيش

مي سوي شرق، براي نفوذ در اين كشورها، زمينة نزديك  اين.كرد شدن ايران به آلمان را فراهم

و ملي يك سياست با تالش برخي از زمامداران به گرايان ايراني كه از ديرباز به دنبال تمسك

هاي منظم با اجراي برنامهآلمان نفوذ.)28ص،1357ينكف،ميرش(شدقدرت سوم بودند، هماهنگ 

 بانك؛آهن خطوط راه؛ امتياز خط كشتيراني؛ در شهرهاي مختلف ايجاد كنسولگري؛اقتصادي

و شرق و روحانيانها ايلميانوذنف؛آلمان مي...و، عشاير كه با ورود صورت گرفت

مي جاسوسان، اين فعاليت در هدف اصلي آلمان.)11-13ص،1368،يميراحمد(شد ها تشديد ها
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كه پس از عثماني دومين دولت مستقل اسالمي خصوص  ايران، اين بود كه اين كشور را

مي به به جرگشمار كةرفت، ند، تا قسمتن ائتالف متحدين پيوند داده، در نهايت وارد جنگ

و يا حداقل ايران اعظم دنياي اسالم در شمار حاميان آن ةبه عنوان متحد بالقوها درآيد

به مثابه يك مزاحم كوچك اما مؤثر، عليه متفقين عمل هايتدول از سوي. نمايد مركزي،

و  و آسياي مركزي و آشوب در هند ديگر، با اتحاد يا اغواي افغانستان، به ايجاد طغيان، شورش

و انگليس را قطعتقفقاز پرداخته، شريان حياتي امپرا  آنچه.)40صسفيري،(ندكنوري روس

و انگلستانميرو روبهن را در ايران با توفيق سياست آلما شناختو ساخت، انزجار از روسيه

و نظامي بودةقدرت برتر در عرصبه عنوان آلمان  تن طوريهب؛ صنعتي كه در اين مقطع چندين

دبه فعاليت پرداختن،زاده در برلين مستقر شده از جمله تقيياز سياستمداران ايران

)Shirazi, 2001: p.1(.

اي عثماناستيس)ج  راني در
سا ترك به1905ل ها از تا اختالفات مرزي اشغال كرده بودنددليلم مرزهاي آذربايجان را كه

و تركيه. جنگ بالكان ادامه يافت ، كميسيون مختلطاز سويباوجود تعيين خطوط مرزي ايران

به اين مناطق چشم داشتند تركباز هم به اين1914در سال. ها م حضور عثماني در جنگ،

ميآنةخواست عثماني در آن زمان قدرت دولت.)172ص،1388افشاريزدي،(داد ها ترتيب اثر

راسالمي و خالفت اسالمي و عصر بود و انگليسا برعهده داشت .دكرمي تبليغات عليه روس

بيبودمندهقعال،داشتها قرار چون اين كشور در كنار آلمان ،طرفي خود را كنار گذاشته ايران

به جنگ هايتكه با دول با كساني ص(، مقابله نمايد اند پرداخته اسالمي .)1مدني،

 المللنيب نظام ساختاردر رانيا گاهيجا.4
 رانياي اجتماع-ي اقتصادطيشرا) الف

و عمالً اسير مستعمره كه فقط رسماً از لحاظ عنوان كشوري نيمه لنين ايران را به سياسي مستقل

و سياسي هاي وابستگي  به عبارت ديگر،؛)304ص،1361مهميد،( بود، توصيف كرده است اقتصادي

و هاي نيروي نظامي ملي، با قرضبدوندولتي ايران،  انسجام، نبود فراوان، پراكندگي نيرو

آنةهمراه با مداخل  آغاز قرن.)70ص،1384ده،زا نقيب(شناخته شده بود نيروهاي خارجي در امور

و شركت فعاالن،م1905-م1911 انقالبة دور،بيستم ها در زندگيآنة ايام بيداري ايرانيان

بهةضمناً اين دوره، دور. سياسي است و روسيه تزاري دولتةوسيل تقسيم ايران هاي انگليس

و موافقت1907ة معاهداساسبر  طي آن ايران بودم1915 سريةنامم به يك كشور كه تبديل
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كه بين سفير انگليس.)7ص،1357ميرشينكف،(مستعمره گرديد نيمه ازو نماينده1قراردادي اي

سه منطق1907 اوت31 در2دولت روس به به امضا رسيد، ايران را كهةم  نفوذ تقسيم نمود

ب و انگليس جنوب ايران، م،ويژه سيستانهروسيه شمال ايران نافع خاص را در مناطق داراي

و انگلستان در اين قرارداد. خود قرار داد در تغيير سياستخصوصبخشي از توافق روسيه ها

و ايران بود جز 1915 قرارداد.منطقه افغانستان، تبت و محو آن از فروپاشيم معنايي  ايران

 ايران، زيرا كه براساس اين زدوبندهاي پنهاني، جغرافياي سياسي جهان نداشتةصفح

و پس از جنگ به قلمرو دو امپراطوري ضميمه گرددبمي ،1378مالئي تواني،(ايست تجزيه شود

و.)55ص و حركت نيروهاي عثماني در سمت غرب كشور به آلمان وجود تمايالت مردم ايران

 تا داشتبرآن را وانگليس، اين دو كشور احساس تهديد از سوي اين نيروها براي روس 

.)425ص،1344صفايي،(دن را عملي نمايم خود1915قرارداد سري

و انقالب و اقتصادي ناتوان بود  ايران در جنگ جهاني اول كشوري از لحاظ سياسي

ر باةبودج. وبرو شده بودمشروطه نيز تا حدي با شكست  دريافت وام از كشورهاي كشور

و روسيه تأمين مي ازآنةشد كه بهرانگليس بية درآمد ساالن3/1ها و ايران كشور شتر بود

يكي ديگر از مسائل مالي مربوط. ميليون ليره وام دولتي دريافت كرده بودهفت چيزي حدود

كه كنترل مالي خود را اعمال مي و بانك استقراضي بود نددنموبه بانك شاهنشاهي

)(Salehi and Pesaran, 2009: p.1.آهن،خطساختتلگراف، بسياري از امتيازات كشور مانند 

و انگلراني نفت، كشتي كه البتهي با مساعده يا وام، در اختيار دو دولت روس س قرار گرفته بود

آن بهره و افزون. ها بسيار سنگين بود هاي حضور. مريكا نيز ياد كردابراين، بايد از حضور آلمان

و شركت و مربيان نظامي زم متخصصين فني و صنعتي آلماني در اين مقطع اني هاي بازرگاني

ص(رو به گسترش بود  .)301-308محمود،

 اولي در جنگ جهانرانياي خارجاستيس)ب
به سياست خارجي ايران در قرن جهانيالعمل ايران در جنگ براي درك عكس  اول، بايد

و غرب بوده مهم. نوزدهم ميالدي توجه كرد ترين عامل محيطي در اين زمينه، مناسبات شرق

و ايران همواره با به اين محيط واكنش نشان داده است انواع استراتژياست ،1386رمضاني،( ها

ازا عبارت، از عواملي كه در اتخاذ سياست خارجي ايران مؤثر بوده.)45ص  حضور:ند

بكشورهاي كه كشورها اين؛عنوان واقعيتي غيرقابل انكاره اروپايي در منطقه  منافعي دارند

به؛نيستضرورتاً با منافع ايران سازگار در اروپايي ضعيفكشورهايايران نسبت و تر است

 
1. Bin. A. Nicholson. 
2 Alexander. P.Esoloski. 
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 مرزهاي شمالي مشترك با روسيه، موضع؛شرايط عادي قدرت درگيري مستقيم را ندارد

مي آسيب كه اين همسايه را يك خطر دائمي جلوه اي منطقه، ايرانة منطق؛دهدپذيري است

ت؛است دوقطبي ميعادلي با دو ابرقدرت ضعف ايران، ايجاد  نفاق يا عدم توافق؛كند را ايجاب

آنميان و آشتي يا توافق بين به نفع ايران به ضرر ايران است دو ابرقدرت ،1363نظام مافي،(ها

كه در جناحايران.)7-8ص بندي موجود در اروپا، بايد بتواند ضمن آنكه در واقع درك كرده بود

در، تالش كند در وضع پيشيك از دو طرف معادله محسوس نشود حضورش در هيچ  آمده

و 1907ميان برداشتن دو قراردادازراستاي را1915م و تماميت ارضي كشور م كه استقالل

 را اتخاذ كرده بود كه هر از طرفيبيايران در خالل جنگ سياست. كرد، بكوشد تهديد مي

يكي از طرف به نفع مي چندگاه كه البته اين ها متمايل شرموضوعشد ايطي كه برخالف به

و خواست اين كشور بود بستگي داشت  و بيات،(تمايل تا چند قرن ديپلماسي.)458ص،1372زرگر

يك ايران براساس ايجاد موازنه ميان قدرت به اين ترتيب بتواند هاي مختلف قرار داشت، تا

ب ص(دست آوردهآزادي عمل نسبي را در آن فرايند در استقالل«درواقع.)184اخوان، خواهي ايران

كه اين؛طول دويست سال اخير، عنصر ثابت ديپلماسي ايران بوده است  هرچند

و ملت ايران استقالل خواهي، گاه با عرف ديپلماتيك دنياي امروز يا حتي با مصالح مادي كشور

.)142ص،1384زاده، نقيب(»در تضاد بوده است

 كارگزاران سياست خارجي ايران)ج
 شاه.1

و توازن سياسي مخا و استقالل ميانلفت و انگليس، شرايط حفظ موجوديت  دو قدرت روس

به عنوان يكي از اين. ساخت سياسي را براي ايران فراهم مي پس از جنگ جهاني اول، روسيه

و بدون رقيب باقي ماندةانگليس در صحنو درگير انقالب شد دو قدرت، . سياسي ايران تنها

و تماميت ايران را بسياري از سياستمدار و تنها راه حفظ استقالل ان ايران متوجه اين اصل شده

مي  يكي مخالفت با داشت؛احمدشاه دو اصل اساسي در سياست خود. دانستندحفظ توازن

تميا تالش براي انعقاد قراردادو ديگريم1919قرارداد و روسيه،  آن از نفوذةا در نتيجن ايران

كه اگر با قرارداد موافقت كندشاه درمي. ها كاسته شود انگليسي . به زيان كشور خواهد بود،يابد

از. وظايف قانوني شاه نخواهد بودة در حيط،اگر هم مخالفت كند در نتيجه تصميم به خروج

بر مخالفت شاه، افزون....الوزرا بپردازندن قرارداد به مبارزه با رئيسا تا مخالفگرفتكشور 

و. نيز مخالفت خود را در جرايد اعالم نمودندو مردمگرايان ملي مريكا نيزاكشورهاي اروپايي

در زمان ورود قواي.)12-40ص،1363مكي،(نظر مساعدي نسبت به تصويب قرارداد نداشتند 

 در نتيجه، خروج شاه از پايتخت شد؛بيگانه به كشور، پايتخت از سوي اين قوا تهديد 
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امي نيروهاي عثماني پس از پيروزي در نبرد كوت. زبين ببردتوانست يكپارچگي كشور را

وآن در مقابل. با نيروي بسيار وارد ايران شده تا حدود قزوين پيش آمدند،العماره ها، روسيه

به تجديد قوا بپردازند  از احمد شاه خواستند پايتخت را ترك اين دو كشور. انگليس نتوانستند

و يكپارچگي آن را حفظ كند كند، اما شاه تصميم گرفت در تهرا و مركزيت هوشنگ(ن بماند

.به اين ترتيب شاه خود نيز در روند تحوالت اثرگذار بود؛)349-350ص،1383مهدوي، 

س.2  دولت قاجارياسينخبگان
به بسياري از تاريخ هرنگاران با توجه از يك را به طرف عملكرد سياسي رجال آن دوران، داري

م از تقابل منافعي سعي داشتند در موقع لزوماما رجال سياس.دردنكييك سياست محكوم

بباز صيانت راستايدر هاي اروپايي قدرت و درواقع كشور بهره  سياسي كشوررهبرانرند

و برلين شدندبراي و راهي بغداد، استانبول به مهاجرت پرداختند اخوان،( حفظ منافع ملي

ب.)303ص كه كارگزاران ايران دريافته و«ودند حالت كنوني تشكيالت حزبي قهراً موجب تقسيم

كه قواي ملي، مركزيت حاصلةتجزي و پيشرفت امور الزم است و براي تأمين  قواي ملي است

و مادام كه جنگ ادامه دارد، تشكيالت و متفقاً در راه منافع عمومي تالش كنند كرده، مشتركاً

بهةاختصاصي حزبي را در هر نقط همكل مملكت و و منسوخ داشته  عناصر ملي تحتةي ملغي

و اتحاد در جمعيت مدافعين وطن گرد آيند ص4و3ج،1361آبادي، دولت(»لواي يگانگي رايب.)363،

به حفظ توازنكه الدوله اظهار داشت شاهزاده عيننمونه، و متحدين استميامجبور ،ن متفقين

از بود؛ به اين ترتيب،الوزرا در دست رئيس كشور وي اختيار سياست عموميةكابيندر لذا

به نيروهاي متفقين يا متحدين وابسته بودند، كاسته شد كه و اثرگذاري وزرايي سپهر،( نقش

به نخستدر.)17ص،1336 روزيري نيز انتخاب مشيرالدوله يأ اعضاي دو حزب به يك شخص

تم الملك از فراكسيونر شاه، موتمنبنا به دستو. دادند ازايلشان را پرسيدها كه  اعضاي نفر75،

ها را بپذيريم، تمايالت بندي اگر جناح.)151ص،سپهر، پيشين(به مشيرالدوله دادند همگي،حاضر

مي.شدمتفاوتي بايد ديده مي ازدهاين نشان كه كارگزاران ايران در طول جنگ در بسياري د

فكرها زمان  سياستةي بسياري از كارگزاران، ادامها در طول جنگ، سياست. كشور بودند به

هم.كارگزار قبلي بود و تشكيل قواي متحدالشكل براي و نيز كشورة فكر تجديد قوا در ايران

و لغو قرارداد از،م1907تجديد نظر در عوارض گمركي  بود كه هايي درخواست قسمتي

و صمصام هاي عالءالسلطنه، مستوفي كابينهتر پيش  هنگاميونداز انگليس داشتالسلطنه الممالك

را وثوقةكه كابين  از ايران انگليس نيزةخارج كرد، وزارت بازگوالدوله اين تقاضاها

ناي در غير؛د مبني بر اينكه انگليس تنها حامي ايران محسوب گرددهايي مطرح نمو درخواست

كارگزاران.)251ص،1364سفيري،(دكن صورت، انگليس حمايت خود را از ايران كامالً قطع مي
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به اقداماتي براي حفظيايران كه  تماميت ارضي كشور در طول جنگ جهاني اول انجام دادند

مي نمونه و شكست متفقين يا متحدين، گسيختگي. شود هايي از آن اشاره با توجه به پيروزي

و شيرازدر كارها بيشت مي امور از دست تصميمةر، آ.شد گيرندگان خارج مدن با روي كار

ميبه گونه، اينالدولهوثوق كه نظر ، اما در اين استاين انتخاب با سياست متفقين موافق رسيد

به ماهي) مختلط(الدوله كوشيد تا كميسيون ميكس كابينه، وثوق و انگليس را و نظارت روس

و امور مالي كشور را از نظارت آن ها خارج دويست هزار تومان كمك خودشان محدود نمايد

و پس از بركناري، بار ديگر از سوي عينيو.زداس به همراه مشيرالدوله الدوله

هممستوفي به شدالممالك دعوت ةالدوله توانست كميت وثوق.)440ص،1344صفايي،( كاري

و قمع،را راهزنان،مجازات را منحل به اينو را حل كند قحطي نان در تهرانو مشكل قلع

مترتيب،  و تابا حكومت قوي از.سازددر كشور برقرار را حدودي امنيت قتدر خود به نقل

بالشعراي بهار، اقدام وثوق ملك و تنها راه،م با بريتانيا1919داد عقد قراررايالدوله  جبر تاريخ

ايران در ملي در مذاكرات مجلس شوراي.)586ص،1370شميم،(بست آن دوران بود خروج از بن

ر،ش1305سال  به كابينأيبه هنگام  صالحيتةالممالك، ايشان در زمين مستوفيةدادن

به معترضانة الدوله در كابينثوقو مي اين،خود با توجه كه گونه بيان خوب است آقاي«كند

به اوضاع خاص زمان و ديگر نمايندگان محترم قدري مييها دكتر مصدق كه خواهندي

.)305ص،1369االسالمي،خشي(»اش صحبت كنند، توجه داشته باشند درباره

ازةدو اقدام مهم كابين به آذربايجان وثوقدولت مشيرالدوله پس الدوله، اعزام مخبرالسلطنه

و با كمك قزاق وي با مهارتي كه داشت با دموكرات.بود ها به قيام خياباني پايان ها كنار آمد

ط اقدام وي بيرون. داد ريق شكايت در مجمع اتفاق راندن نيروهاي شوروي از خاك كشور از

با خروج.)605ص،شميم، پيشين( ولي به دليل مقتضيات سياسي اروپا به نتيجه نرسيد؛ملل بود

. نيروهاي تزاري از ايران در پي انقالب بلشويكي، توازن قدرت به نفع انگليس افزايش يافت

و مقدمات انعقادكنمشيرالدوله كوشيد تا اين توازن را دوباره احيا ود  پيمان ميان ايران

و ميامنظور برقراري روابط سياسي حكومت شوروي را به ن دو كشور فراهم ساخت

وي گزارش داد كه دولت شوروي مأمورين رسمي دولت. مشاورالممالك راهي مسكو شد

كه توقيف شده بودند مرخص كرده، اموال اتباع ايراني  و را ايران را  را يا زندانيانتحويل داد

به ايران اعزام نمودوآزاد به. يا و سويهرچند انگليس كوشيد تا اين اقدام را  ديگري سمت

و اذهان ملت را به اين صموضوعسوق دهد كه ايران در و مبارزه معطوف سازد دد مخالفت

كه دولت ايران خصومتي با روسيهةالوزرا در ابالغي رئيس اما،با شوروي است  خود اعالم نمود

بياستتانه با اين دولت مناسبات دوسايجاد درصدد ندارد، بلكه كه در شمال نظميو هايي

ة، تضعيف روحيآنةنتيج. نه روسيه،ايران وجود دارد، منتسب به بعضي از عناصر ايراني است
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 گيالن هاي در جريانكهدكرعمال بالشويك در گيالن بود كه مشيرالدوله با ذكر سند اعالم

ص1ج،1363مكي،(د شتنشركت ندا ،78-72(.

سيگفتمان فكر.3 ي خارجاستي حاكم بر
 رانيا فعاليپلماسيد. 1.3

در ولت ايران براي متقاعدكردن دولتد و عثماني، بردن نيروهاي بيرونخصوصهاي روسيه

و مرزهاي غربي، اقدامات ديپلماتيكي را در اس و پطرزبورگ تانبولخود از داخل آذربايجان

ب واهآغاز كرد تا به همين. در جنگ ازميان برداردطرفيبي، موانع ايران را در اعالن سيلهين

 را مأمور كرد تا عاصم،مناسبت دولت قبل از مذاكره با روسيه، عالءالسلطنه، وزير امور خارجه

و از او سؤال كند، آيا دولت عثماني طرفيبي را در جريان، سفير عثماني،بيك  ايران قرار دهد

 موردنظر عثماني طرفيبي البته، عاصم بيك پاسخ داد. را محترم خواهد شمردطرفييبهم اين

آن،باشدمي كه به بيرونوابسته اما رعايت و تا زماني رفتن قواي روسيه از آذربايجان است

بي است، گونه ايناوضاع  به ،1325مستوفي،( طرفي ايران نخواهد داشت دولت عثماني تعهد كامل

بهةلت ايران بارها درباردو.)144ص و احترام  كشور، خصوصاً براي رفع طرفيبي اين موضوع

همةبهان . هاي درگير در جنگ جهاني مذاكرات طوالني ترتيب داد طرفة تركان عثماني، با

و انگليس سرانجام با اين خواست ةها به نشان حتي روسكردند؛ دولت ايران موافقتةروس

ايران در روابط ديپلماتيك خود. را از اروميه فراخواندنددخو نيروهاي بيشترنيت حسن

بي مي ت كوشيد تا در مالقات با نمايندگان دو كشور، بر اصل و سعي نمايدأطرفي ايران كيد كند

مي. شوندكشورهاي بيگانه از ايران خارج تا قواي خواست با روابط ديپلماتيك، دو كشور ايران

ك ررا متقاعد سازد به نفع ديگري وارده ايران جنگ نكنند، اما طرفين همواره در مذاكراتا

داشتن نيروهاي خود مطرح خود وجود نيروهاي كشور مخالف در ايران را دليلي براي باقي نگه

د مي و خروج نيروهاي خود را به خروج نيروهاي كشور دانستندمي وابستهرگير در ايران كردند

مكي،( در طي بحران بودالوقت يكي از راهكارهاي رجال ايرانت دفعسياس)71ص،1363مافي، نظام(

ص1ج،1363 كه در طول جنگ جهاني.)135،  ايران را از حضور در جنگ، اين سياستي بود

بي بازمي و به اصل مي داشت مي جانب. ساخت طرفي مصمم توانست داري از هريك از طرفين

و يا تسريع در اجراي قرارد در قبال درخواست آلمان. را رقم زند1919اد فروپاشي كشور

م(السلطنه مافي نيروي نظامي، نظامآوري جمعرايب سياست) وقت مليرياست حكومت

و طفره دفع رفتن از اين امر را با هدف پرهيز از تعهد به يكي از طرفين جنگ دنبال كرد الوقت

.)363-368ص، 1363آوري،(
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بيتالش برا. 2.3 يطرفي حفظ
و نمايندگان مجلس دو طرز تفكر وجود ميان در طرفيبي اتخاذ سياستةدربار  سياستمداران

و اعتداليون در مجلس شوراي ملي، در مقابل يكد. داشت صفدو حزب دمكرات بندي يگر

كه دموكرات. كرده بودند و درگيري دولتها بر آن بودند هاي محور با استعمار جنگ جهاني

و انگليس، اي كه همانند دولت عثماني به روسيه ن فرصت را براي ايران فراهم آورده است

و دول طرف و با همياري آنان خود را از قيد هايتداري از آلمان  محور وارد جنگ شود

و روسيه نجات بخشد مي. استعمار انگليس كه متفقين از طرف ديگر، اعتداليون اظهار داشتند

و و ضعف مفرط يادشدهدولتدو نفوذة با توجه به گسترخاك ايران را در اشغال خود دارند

 كشور در آن تمداران بسياري از سياس.)343ص،1383هوشنگ مهدوي،(ايران، اخراج آنان ميسر نيست

ميبهزمان به شرط فراهم خوبي و امكانات حفظ دانستند كه ، اين رويه طرفيبيبودن ابزار

و منطقي امعقول الوزراي دوران الممالك، نخستين رئيس مستوفي.ستتر از هر سياست ديگري

و حمايت احزاب برخوردار بود، تصميم احمدشاه پس از تاج گذاري، كه از محبوبيت مردمي

از. تر به جهانيان اعالم كند گرفت سياست رسمي كشور را هرچه سريع كه هجده روز پس او

مشةآغاز جنگ جهاني كابين و ورت خويش را تشكيل داده بود، طي هايي طوالني با رجال

به امضاي شاه طرفيبي فرمان 1293 آبان10سياستمداران خوشنام آن عصر، سرانجام در   را

با ارسال يادداشتي رسمي برايهم ايرانة وزارت امور خارج.)271ص، مدني(رساند

و انگلستان در تهران، از دولت روسيه خواست تا با خارج سفارتخانه تن ساخ هاي روسيه

 ايران در جنگ فراهم طرفيبينيروهاي نظامي خود از خاك ايران، شرايط الزم را براي اعالن 

.)140ص،1368ذوقي،(اي براي دولت عثماني فراهم كند بهانهموضوع سبب نگردد تا اين،آورده

ميةجانب اين اشغال محترمانه، اگر با سياست يك و عثماني روبرو به آلمان به تمايل وديز شد،

و حذف حاكميت مليو بدون هيچ و اگر به جانب انجاميدميگونه مقاومت به اشغال دائم

بهمتفقين روي مي و و انتقال قواي كرد، ايشان با فراغ بال به نقل دور از هرگونه منع قانوني

و تصرف مناطق سوق و يا دست خود ةنشاند الجيشي ايران پرداخته، دولت مركزي را ساقط

ميخويش قل آنبينانه پايبندي ايران به اين سياست اگر خوش. كردند مداد ، مانع شود توجهبه

و انگليس كه منافعشان در صورت،مهمي در برابر رويارويي دو قدرت متفق، يعني روس  بود

ازة اتخاذ هر روي ميطرفيبيديگري به غير ص(كرد در ايران، با يكديگر برخورد .)304اخوان،

هدر بيواةبررسي نحونگام نهايت به نقض به نقش حوزطرفي در جنگ كنش ايران ةبايد

و عملكرد دولت ايران توجه شود ب دولتي، كارگزاران دولتةدر صحن. اجتماعي و ويژهه ايران

و مكاتبات رسمي براي دفاع از تماميت وزارت امور خارجه  با پيگيري مذاكرات ديپلماتيك

و حقوق مي ايرانطرفيبيارضي  از سوي دولت ايران، با طرفيبياتخاذ سياست. كردند تالش
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و حضور رسمي قواي اشغالگر در خاك ايران، گامي در توجه به شرايط كشور در آن زمان

كه در پايان جنگ، راستاي و پرهيز از سرنوشتي بود و تماميت ارضي كشور  حفظ استقالل

ص(عثماني دچار آن شد مسدر.)169فرهمندي عراقي، به اين در اين.له اشاره شده استئ سند زير

هاي ايران را براي كنفرانس صلح پاريس مطرح الدوله درخواست سند ضمن آنكه نصرت

مي مي و خارج از منطق اعالم كه از سوي دولت انگلستان بسيار گسترده د، لرد كرزنشو كند

ميايران و تماميتكشداند كه با توجه به شرايط داخل را تنها كشوري ور توانسته بود استقالل

.ارضي خود را حفظ كند

بياي« و عمليات نظامي ابداً ران تنها كشور كه در مخاصمات طرف در جريان جنگ بوده

و سنگيني آن را بر دوش خود احساس نكرده است ةبه حقيقت تنها در نتيج. شركت نداشته

كه جلوي حمالت عثم و آلماني انيمداخله قواي بريتانيا بوده است به خاك ايران گرفته ها ها

و سلسل به جاي خود، ايران تنها. قاجار از خطر انقراض نجات يافته استةشده كه اين

به كرانه نجات  و سالم كه كشتي استقاللش در اين درياي متالطم جنگ صحيح كشوري است

و تنها كشوري است كه مرزهاي قبل از جنگ آن دست ب رسيده است و نخورده  اقي مانده

آنهيچ .)245ص،1369االسالمي، شيخ(»1ها به نفع ديگران داده نشده است گونه تغييري در

 سوميروين استيس. 3.3
كه رقابته مركز ثقل سياستنوزدهم ميالدي،در قرن  واردهاآنمياناي جهاني اروپا بود

و آسيا گرديدفراةحوز  تابعي از ديپلماسيي همانند ايران به همين دليل ديپلماسي كشورهاي؛يقا

اةدر نتيج. كشورهاي اروپا بود و انگليس در و تبديل آن به منطق رقابت روس ، نفوذةيران

ن،نمود نگرش نيروي سوم ناگزير مي ند نقشي مستقل ايفا بود زيرا كشورهاي كوچك قادر

مي؛نمايند ديكردند در نتيجه از اين ديپلماسي استفاده و در بودپلماسي فعالكه خود نوعي

كه وضعيت نامناسب است، مي دولت.)30ص،1384زاده، نقيب(توان از آن بهره گرفت شرايطي

و مخصوصاً نمايندگان حزب دموكرات در مجلس كوشي نهايران ها، بلكه تنها آلماني دند تا

رايمريكاا و روس قرار دهندهم يان به ابتكار1911در سال. در برابر انگليس السلطنه، قوامم

به رياست مورگان شوستر به استخدام ايران درآمدنديمريكاامستشاران مالي  ص(ي .)294محمود،

به تماميت ايران احترام« و روسيه را نداشته باشد، بلكه كه آلودگي امپرياليسم انگليس نيرويي

و پزشكان بگذارد، همان كه آموزگاران كه. مريكايي چنين بودنداگونه  ايرانيان آزاديخواه آنچه

بر افزون.)275- 276ص،1363آوري،(»مريكايي انداخت اين بودارا به فكر دعوت از يك كارشناسي

و روسيه بر سر ايران به توافق رسيده بودند، با يكديگر بر سر مسائل اينكه دو دولت انگليس

 
) اسناد سياسي بريتانياةدر مجموع(م 1919 نوامبر28لرد كرزن به سرپرسي كاكس، وزارت خارجه.1
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و كشمكش و منافع خود رقابت دوكا،ورود آلمان به اين بازي. داشتندمختلف ر را براي

و احداث راه. كشور دشوارتر ساخت و حضور آلمان در مناطق نفوذ روسيه در ايران آهن، جاده

كتلگراف، با  درپي آن، براي حفظ مناطق نفوذ خود،وندعث شد تا روسيه احساس خطر

كهمياقراردادي به امضا رسيد و آلمان به منافع روسيه در ايرانن روسيه  آلمان متعهد شد

.)281-288ص،1361مهميد،(اندازي نكند دست

س.4  منافعنيمأتراستاي در رانياي خارجاستيكنش كارگزاران
ا. 1.4 ريعشاوالتيمهار

همنيروي مهم غي كه ، نيروي را به خود جلب كردههاي بزرگ در ايران توجه قدرتيشهردولتي

و عشاير است تال. ايالت ش بودند تا روابط خود را با ايالت نيروهاي انگليسي همواره در

و در را دشمنان انگلستان به منطقه، وعده جلوگيري از ورود برابرجنوب بهبود بخشند هايي

آنهب مي نفع و تركيه در غرب ايران با تحريك. كردند ها تضمين ايالت قبايل نيروهاي آلمان

به موفقيت و لر ا،درواقع. هايي دست يافتند كرد تاها يران از انگليسي نفرت مردم باعث شد

ب موفقيت1واسموس -64ص،1384زاده، نقيب(دست آوردههايي در همراهي ايالت جنوب كشور

بكهها اين بود هدف آلمان.)60 به عنوان دومين كشور اسالمي نفع متحدين وارده ايران را

و در صورت تحقق  آآن،جنگ كنند به نفع ها وارد جنگن قسمت اعظم كشورهاي اسالمي

در زيرا با اتحاد افغان؛شدندمي و آشوب و متفقينةها، ضرب هنديميانها  سنگيني به انگليس

ميآن.)346ص،1383هوشنگ مهدوي،(شد وارد مي كه كنسول آلمان بيان ها ايلي بختياري«:كند گونه

هاي اين ايل پستلبي،ط از هنگام نبردهاي مشروطه. دارندهستند كه مركز ايران را زير سلطه

رغم اينكه علي.... حكومتي مركز ايران را از كرمانشاه گرفته تا كرمان در اشغال خود داشته است

مس اندك2زايلر ةلئاندك توانست با تعداد زيادي از سران ايل روابط دوستانه برقرار كند، باز در

آنطرفي بي و محافظه ايران، ميكاري بسياري از خود ها احتياط ،1363نيدرماير،(»دادند نشان

هم.)288ص و عشاير صورت گرفته، در چندين سند مقاومتةباوجود كه از طرف ايالت هايي

كه اين نيروها در بسياري از موائبه اين مس و سياستقعله توجه شده است  تابع دولت مركزي

آن بي و از طرف ديگر، مقاومت از طرفي بودند  سوي دولت مركزي ها در بسياري از جهات

ت به ،1915طبق خاطرات اسكارفن نيدرماير در چهاردهم سپتامبر. شده استكيدأطور تلويحي

و اعالم همكاري مقامات نظامي آلمان زايلر نزد خان و پيشنهادها و قشقايي رفته هاي بختياري

وي بايد منتظر، اما سردار محتشم بختياري چنين گفته بود كه ايل استرا به اطالعشان رسانده

 
.كنسول آلمان در بوشهر.1

و از عوامل تحريك مردم.2 . عليه متفقين كنسول آلمان در اصفهان
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به جنگ بماند يكي.)293ـ294ص،نيدر ماير، پيشين(وصول دستور دولت براي ورود از ديگر در

و ايالت ها در جواب علت تحريك ده در طول جنگ جهاني اول، عثمانياسناد منتشرش  عشاير

و وظيف ميةايران از سوي نيروهايشان، وجود جهاد كه ديني هر مسلماني را مطرح در بايد كنند

به  و تحريك روحانيون عثماني. استدفاع از مسلمانان برخبرابر بيگانگان ها با تبليغات بسيار

و  ميدشمنيبه نفرت اما ايران. كوشيدند ايران را در كنار متحدين قرار دهند عليه روسيه،

و جنبش تركة، از توسعطرفيبيضمن حفظ  و محور عمليات كشوراينكه نيز از ها  مركز

ص1ج،1363مكي،( نمود جلوگيري، گيرد مجاور قرار كشورهايجنگي عليه ،100-99(.

 جنوبسيپلييمقاومت در برابر شناسا. 2.4
رهبران شوروي. انقالب سوسياليستي در روسيه به خروج نيروهاي اين كشور از ايران انجاميد

از. مخالف استكه روسيه با اشغال خاك كشورهاي ديگر صراحت اعالم كردند به خروج پس

آن نيروهاي روسيه از ايران، به ازها تدريج نيروهاي انگليس جاي طي يادداشتي و  را گرفتند

و الغاي قرارداد و استقالل ايران به،م1907ايران خواستند تا با حفظ حاكميت و كمك مالي

رسميتبهبه شرط اما؛اقتصاد ناتوان ايران، از مرزهاي آذربايجان تا پايان جنگ محافظت كنند

و شده الدوله كه دچار بحران مالي دولت وثوق.)317- 320ص: 1361مهميد،(آر.پي.شناختن اس بود

و روس نياز شديد داشت، مجبور   نيروي پليس جنوبشدبه وجوه پرداختي از سوي انگليس

، از جنگپسو باشد رسميت بشناسد، اما مشروط بر آنكه اين نيرو تا پايان زير نظر ايران را به

به ايران تحويل گردد وي. نيروي پليس جنوب رسماً ب،پس از ازه عالءالسلطنه طور كلي

تركيب دولت عالءالسلطنه وجود. شناسايي رسمي نيروي پليس جنوب خودداري كرد

ميامخالف كه حاضر به قبول درخواست ني را نشان راندهاي انگلستان نبود داد و پليس جنوب

ن هم به لممالك، مقاومت در برابرا مستوفية كابينةبا تشكيل دوبار. شناختندميرسميت

و انگليسي بهفتنپذيرنها .)155- 167ص،1368ذوقي،(طور رسمي اعالم گرديد پليس جنوب

در. هايي صورت گيرد ايران باعث شد تا در فارس مخالفتن پليس جنوب ناختنش رسميت به

ني1918سال ازم و عده ايالت قشقايي، دموكراتروهايي ، عليه نيروهاي انگليس1اي از علما ها

به اقدام نظامي زدند اس. دست ر از احساساتغي،آر.پي.علت آغاز جنگ عليه نيروي

ميبود؛ عوامل ديگري نيز،ناسيوناليستي توان به رفتار دولت مركزي، مخالفت از آن جمله

و  بي اعتمادبيصريح آن به كه رنامهايالت محلي و اهدافي مي انگليسيها  اشاره،كردند ها دنبال

و رضاخان قوامةنبا تشكيل كابي. نمود سه مرحله،السلطنه دليل مسائلبه خروج اين نيروها در

و بي .)231-256ص،1364سفيري،( دولت ايران صورت گرفت اعتمادي اقتصادي، سوءظن روسيه

.ها اعالم جهاد كرد شيخ عبدالحسين الري از فيروزآباد عليه انگليسي.1
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سريكنشغ. 3.4 م1919 قراردادي؛خارج استيمتعارف كارگزاران
 سياست، اين كشورانگليس با جريان جديد كمونيسمو رويارويي از جنگ جهاني اولپس

گ و1919قرارداد. بوده استيشهاكه محور كليه فعاليترفتجديدي را در پيش م نيز پايه

ميةزمين ق.)67-63ص،1ج،1363مكي،(شد اين سياست جديد محسوب راردادهاي با از اعتبار افتادن

و ايران  از تركمانة عهدنام7ةمادويژهبه روسيه، از انقالبپسروس كه حمايت روس چاي

و تخت ايران  ميرا وارثان تاج  تضمين سلطنت قاجاريان مطرحةلئمسنمود، دوباره تضمين

و جانشينان 1919بار با شكل قرارداد اما اينشد؛ و با حمايت انگليس از سلطنت احمد شاه م

 وضعيت امنيت داخلي ايران پيش از بستن قرارداد كامالً.)58ص،1369االسالمي، شيخ(ي در ايرانو

وم قواي قزاق در شمال با نيروهاي بلشويك به نبرد پرداختند1919در سال. ريخته بودهمهب

؛بودندتقو در نبرديآقا سيم در آذربايجان نيز بخشي از نيروهاي ژاندارمري با نيروهاي اسماعيل

و ص1ج،1363مكي،(وجود داشت ... در نتيجه ناامني در آذربايجان، لرستان، گيالن، مازندران ،27(.

 منظور لرد كرزن از بستن.ادي كشور نيز با مشكل روبرو بوداز طرف ديگر، شرايط اقتص

وم با حكومت وثوق1919قرارداد الدوله، استقرار نوعي نظام مستشاري در ايران

م را 1919 قرارداد.)58ص،1369شيخ االسالمي،(كردن غيرمستقيم كشور بود حمايهال تحت

وكه هرچند؛ بسته بود،الدوله با انگلستان، به شرط اينكه مجلس آن را بپذيرد وثوق هر طبقه

به اين قرارداد اعتراض نمود ص1ج،1371بهار،( حزبي دوله در نخستين اقدام مشيرالةكابين«.)19،

كه انيهخود بي اتاًحاصربه اي منتشر ساخت و را قرارداد ايران به تصويب مجلس منوط نگليس

و موافقت عموم با عمليات دولتةنتيج. كرد  در جهت اين بيانيه، تسكين افكار عمومي

هم.خواباندن اغتشاشات در كشور بود درة مشيرالدوله و مالي انگليسي حاضر مشاوران نظامي

به او مأموريت رسيدگي به حساب شركت نفت را داده به استثناايران را  ي آرميتاژ اسميت كه

ص1ج،1363مكي،(»بود، از كار بركناركرد ،30-28(.

ا1921قرارداد. 4.4 يو اتحاد شورورانيم
اي از بارزترين نمونه تالش و خارجهاي ديپلماتيك براي تضمين امنيت نمودن نيروهاي ران

شوم1921 قرارداد،خارجي وةكه نيروهاي نظامي انگليس را ناگزير از تخليروي است با  ايران

در.بازگشت آنان كرد  جمهوري فدراتيوة فوريه ميان كميسر امور خارج26 اين قرارداد

و مشاورالممالك، سفير ايران در مسكو نوع اين قرارداد. به امضا رسيد،شوروي سوسياليستي

اجديدي از روابط ديپلماتيك به نوعي بين و و روسيه بود و روابط،يران  انقالبي در ديپلماسي

ميبه دو كشور ميان دروروح احترام به برابري حقوق. آمد شمار به استقالل ايران  احترام

كه استقالل ايران را ناديده. قرارداد جريان داشت روسيه با اين قرارداد، تمام قراردادهايي
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مرزي اتباع روسيه در ايران را باطل اعالم ون، حقوق برون مانند رژيم كاپيتوالسي؛گرفت مي

به شرايط بودج و با توجه و امتيازات تحميل شده به ايران چشم پوشيد كشور از وامةنمود ها

 منفي را نكات البته اين قرارداد در كنار امتيازات مثبت خود براي ايران.)323- 324ص،1361مهميد،(

كه نميبرنيز در .پوشي كرد ان از آن چشمتو داشت

 اعالم جهاد علماي از فتوايمهار بحران ناش. 5.4
و تماميت ارضي كشورهاي مسلمان پيشروي قواي انگليس در عراق، علما را نگران استقالل

ب فتاواي جهادي،و عثماني نمودههمچون ايران  صورت مستقل از سوي علمايه بسياري، چه

ب چه و ههنجف و ايران در صورت مشترك با مراهي علماي ايران، در وجوب دفاع از اسالم

ضد.)27-28ص،1373كاووسي عراقي،(برابر هجوم اجانب صادر شد  مجتهدين نجف فتواي جهاد بر

و از او  . در كنار تركيه در اين جهاد شركت كندخواستندمتفقين را براي دولت ايران فرستادند

ت اما در نخستين ماه بهاي جنگ، اين  حاجي براين، افزون. اثر مانددون بليغات مذهبي

هاي خود سابق تهران، در پيامة، امام جمعو حاجي ميرزا عبدالكاظم،حسن، مجتهد تبريزميرزا

به عقيد كه كه از تبليغات نامعقول براي جهاد ها زيانيآنةكوشيدند علماي نجف را قانع كنند

زدبه روس را،ها نخواهد ،1357ميرشينكف،( دست بردارند،تر خواهد نمود خراب بلكه فقط ايران

به رعايت باوجودان دولت اير.)45ص ايطرفيبي ترديد نسبت و اعالن، ضمن اتخاذ ن سياست

و هماهنگ ساختن روسآن، براي متقاعد به خروج از ايران خر دولتديگ كردن ها ارجي هاي

به براين.دكرنظر داخلي نيز تالش اجماعبراي،در اين زمينه و توصيه اساس، ضمن تأكيد

و گروهسوي از طرفيبيرعايت  ها، در تلگرافي به كارپرداز ايران در بغداد در يازدهم مردم

به خواست از ايشان،1293آبان   علماي آگاهيكه سياست دولت ايران را در قبال جنگ جهاني

و در مالقات با آنان و نجف برساند آن دولهاي ديدگاهكربال كهت را براي ها كامالً تشريح كند

و ملت ايران است طرفيبياتخاذ سياست  .)26ص،1363نظام مافي،( به صالح دولت

جهينت
طي جنگ جهاني اول هاي نخست قدرت؛ دو عامل كليدي بر تحوالت ايران اثرگذار بود،در

كه ساختار مي نظام بينعمده درگير جنگ و دوم الملل را شكل  كارگزاران نظام سياسي دادند

تبيشتريندادهكه در تالش بودند تا از بحران روي تحوالتي. مين نمايندأ منافع را براي ايران

 خودةطلبان انيا، شكست آلمان در سياست توسعهچون انقالب بلشويكي، نزول امپراطوري بريت

نق اگرچه بستر اصلي مصون،و فروپاشي عثماني و تمماندن ايران از تجزيه اميت ارضي بود،ض

و روحانيت در اتخاذ تصميمات اما همكاري سياست و عشاير گذاران ايراني با همراهي ايالت
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ب مدرست، و ميان تا در شرايطي كه كشور عمالًانجاميدثر در بستر فوقؤه ايفاي نقش  روسيه

با. استقالل خود را حفظ نمايد،انگلستان تقسيم شده بود به در اين جنگ، ايران توجه

و آلمان تحريكات صورت را،گرفته از سوي عثماني  توانست حكم اعالن جهاد از سوي علما

و به و عشاير و به ايالت بر خنثي سازد كه سياست ايران مبتني ويژه روحانيون تفهيم كند

سازي باوجود گرايش به متحدين، روند تصميم. ارج از آن عمل نخواهد كردخ،طرفي بوده بي

 ايران طور مسلم اولويتبهشرايطآندر. تا ايران به نفع كشوري وارد جنگ نشودسبب شد

و تماميت ارضي كشور بود جنگ جهاني اول دو مزيت بزرگ براي ايران. حفظ استقالل

به. ارمغان آورد به به نفع ايران عمل كرد، وقوع انقالب روسيه بود كه آنچه از نظر ساختاري

دة چندين سالةسلط  واردنشدن به انجام دادند،آنچه كارگزاران ايران.ر كشور پايان داد روس

كه شايد تجزي ايران در جنگ تلفات بسياري را متحمل شد،. كشور را درپي داشتةجنگي بود

و حاكميت سياسي خود را حفظ كرد  درست عكس آنچه در عثماني؛اما تماميت ارضي كشور

و حضور در كنار جنگ جهاني اول سبب شد تا ديپ. رخ داد لماسي نوپاي ايران رشد كند

به كنفرانس صلح پاريس تجربه كند قدرت هرچند ايران موفق نشد حتي. هاي بزرگ را با ورود

ةاين جنگ حتي توانست سلط. اما براي ديپلماسي ايران قدمي بزرگ بود،به كنفرانس راه يابد

كه بايد گفتسرانجام. خنثي كند نيزرابر ايران انگليس  با پذيرش شرايط ساختاري

و فرصت محدوديت هاي بر اساس فرصت ايران ساخت،هايي را براي كارگزاران فراهم ها

و ارضي خود را حفظ موجود توانست در بازي قدرت و حاكميت سياسي هاي بزرگ، استقالل

.كند
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