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برابرسنجی دالیل نقض بیطرفی ایران
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فرزانه برناه
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چکیده

دولت هاا در یاایات ناا الملا ،طااانن ااااهااا دا،لاو طو اات
جغرافاااایو وپولولاکاااا یااا،کار و ملااارد ا ااا نااا الملاا،

ایااکرات اهااایو را نااراا تاانطا طلااافم طلااو نرطااوگزیلل ا  .ایااراا اا
ناایگرااو نود که در جلگ جهااو اول و دو ایکرات ا نوطرفو را

در لاش گرفت؛ اطا در هر دو طورد نوطرفواش اادی ه ااگاشکه شا .

در ای طقاله طوکوشام نا نهرهگارا طقایسهاا اا طقولاها ناوطرفاو
در دو دااااش وقااون نااا الملاا ،و رواناان نااا الملاا ،دلیاا ،اق ا

نوطرفو ایراا را نرریو کلام.

 .2دااشجوا کارشلایوارش روانن نا المل ،دااشگاه فردویو طشه farzane. borna@yahoo. com .
 .1دااشاار لو یاایو دااشگاه فردویو طشه و اویسل ها طسئول طقالهkhalilim@um. ac. ir .
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واژگان کلیدی :ایراا راهبرد نوطرفو جلگ جهااو اول جلاگ

جهااو دو وقون نا المل ،روانن نا المل.،
 .1مقدمه

ایراا در جلگ جهااو اول ا ال نوطرفو کرد؛ اطاا دولاتهااا درگاار ایا ناوطرفاو را

اادی ه گرفکل  .روسها و ااگلاساوهاا و ثماااوهاا نخاشهاایو اا ،اا

ایاراا را اشاغال

کردا  .جلگ جهااو دو طااا آلماا ایکالااا فرااساه و ااگلساکاا آزااا شا و کشاورهاا
ارولایو دیگر ااز یاو لا

اا دیگارا وارد جلاگ شا ا  .یارااجا ناا وملاها هاکلار ناه

رویاه رویاه ااز نه فرااسه و ااگلسکاا لاویت (لاک،فال  .)152-123 :2832در ایا طرولاه
اا جلگ ایراا ناا هم نوطرفو ،ود را ا ال کرد؛ اطا دوناره نوطرفاو ایاراا اقا

شا و

اا،وایکه وارد فرآیل تنثارگذارا نر جلگ و تنثارلاذیرا اا آا شا  .در ایا لا وهش ناا
لذیرش ای لاشفرض که «طازاا طوفقات نوطرفو اوع اخست (طوضم ریمو یاا کشاور
،اص) نه شراین نا المللو دورا اا صحلها جلگ و داشک وا ا  ،انزارهااا ا ااطو و
دیپلماتاا نراا اجاراا یاایات ناوطرفاو نساکگو دارد» (اقاابااده  )21 :2833دلیا،
اق

نوطرفو ایراا را نا ل وهشو طقایسهاا نرریو طوکلام؛ نلانرای اا ت ریاف ناوطرفاو

در وقون نا المل ،نه همراه شش راهاار طوجود در روانن نا المل ،نهره طوگاریم.
 .2پیشینهی پژوهش

اوشااکارهاا طاروشاالااف ( )2822افشاااریزدا ( )2853یااپهر ( )2881ا،ااواا ()2832

اقابااده ( )2833اتاناو ( )2831طه وا ( )2815ابو ( )2812گرکه ( )2811نایات
( )2811طج ( )2892لوفت ( )2832ایارای ( )2818اازل ا ( )2831فارهطلا را و
( )2831را اوگلوجااه ( 2833و  )2892گاال نخااش اطااااو ( )2835ا ااا طااافو ()2818
طانرلو ( )2819ذو و (2811و )2813نااات ( 2819و  )2892وااف اااا ( )2832فااورااو
( )2832آنادیااااا (2835و )2892آ اوساااالو ( )2835و ایااامو ( )2892اا رهااااافکو
طقایسهاا (نهرهگارا هماطاا اا وقون نا المل ،و روانان ناا الملا )،نر،اوردار ااساکل و
ن وا در ا رگرفک الگویو تئوریا اق
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 .3چارچوب نظری

ایکرات ا نوطرفو ف نهکارگارا رت یاایو و ا کصادا هلگا جلاگ و صال ایات

که نا ه ف تنطا ناشکری لشکابااو اا یاایتهاا طلو و افزایش اوکمال دیاکاانو ناه اکاای
طالااو نااراا کسااب ناشااکری لاارواا و کمکااری شاساات نااه کااار طااورود .در راهباارد
نوطرفو دولت نوطرف اا هرگواه ا ا اطوکاه نا ا

شاروع جلاگ و اداطاه ا آا شاود

،وددارا طوکل  .در اااا باول ایا ایاکرات ا کشاورهاا رتملا تماطاات ارضاو و
وف ایکقالل کشور نوطرف را تضما طوکلل  .ایکرات ا ناوطرفاو در یاایات ،اارجو
کشورها اا اطااهاا نسااردور وجود داشکه و لاشاله ا آا در تاریخ نشر ناه ا طت جلاگ
ایت (ا ا طافو  .)1-1 :2818تا لااش اا جلاگ جهاااو اول طسائلها ناوطرفاو ناه دلاا،
و ای و که در اوای ،را رخ داد توجه جاط ها نا الملا ،را جلاب کارد و و ات ایاادا اا
کلفراا

دو لهه ( )2921را نه ،ود ا،کصاص داد؛ نهطوراکه کلوااساوا لالجم لهاه ناه

وقون و تاالاف دول نوطرف در جلگ اطالو و کلوااساوا یازدهم لهه ناه وقاون دول
نوطرف در جلگ دریایو ا،کصاص یافت (فروت

.)515 :2811

یاایت نوطرفو نراا تنطا طلافم طلو و دور طاا ا اا جلاگهاا اشااال طکفااوتو دارد
که بارتاا اا« :نوطرفو طو ت» «نوطرفو داپم» «نوطرفو طشروط» «نوطرفو طالان» و
«نو طرفو طسلحااه» .وااا نوطرفو طشروط که نه دشملو طسالحااه طرناوط ایات باارت
ایت اا تمای ،نه تضما واردآط ا و ا ، ،سارت نه دولت نوطرف و تمایا ،ناه تضاما
نوطرفو دولت ناوطارف در لفا و ما ،در باال دول طکخاصام .ناوطرفاو داپام ا اال
نوطرفو در راناه نا هر اوع درگارا و نراا هماشه ایت؛ طاال نوطرفو دولتهاا اتاریش
و یویا  .نوطرفو طشاروط ااشاو اا وضا ات طاو کو ایات کاه نار اثار ،ارااا

ناودا

طو ات و طجهول نودا آیل ها جلگ نراا یا دولت لاش طوآی  .در ناوطرفاو طالان
دولت اا ا ر وف تماطات ارضو و ایاکقالل ،اود در هااچ واالکو وارد یاکاز اماوشاود و
نوطرفو طسلحااه و کاو ایات کاه دولات اا ا ار اوکماال و اوع وا اب و،اام جلاگ و
اا ااس ش ی آا نر کشور ،ود نا وف نوطرفو ،ویش تصامام طاوگاارد کاه در واا
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ط ا،له در جلگ دو کشور اا وقون و ،اا

،اود دفااع کلا ( اوا -259 :2833

.)212
نوطرفو در وقون نا المل ،اا طل ار وقاون جلاگ و وقاون جلاگ هاا طسالحااه و در
روانن نا المل ،اا طل ر تاریخ و یاایت و رت طورد نرریاو ارار طاوگاارد .ناه ت باار
رویو نوطرفو را طوتواا واوهاا دوگااه اا ا ر وض ات وقو و و رفکار یاایاو دااسات.
در والت اخست دولت نوطرف ناروا اا دایره ا جلگ دو یا چلا دولات طکخاصام ارار
طاوگاارد و اا شاارکت در جلااگ آااااا چااه طسااکقام نااا یااهام اشا ا در جلااگهااا و چااه
زارطسکقام نا کما ااردا ناه یااو اا طارفهاا ،اوددارا طاوکلا و در والات دو ناا
ااکخا ،نطشو یاایو اا جلگ دو یا چلا کشاور دور طاوطااا (رویاو .)51 /1 :2812
درواطای اها تاااالاف دولاات ن اوطاارف ی ل او ،ااوددارا کااردا و جاااابدارا ااااردا
اشاادهل ها دویویه نودا طاهات ناوطرفاو ایات .اولاو ناه ایا ط لاو ایات کاه دولات
نوطرف ون هاچ کماو نه هریا اا طکخاصاما را اا ارد و ط لااا دوطاو ایا ایاتکاه
کشور نوطرف نای اسبت نه همها طکخاصما رفکارا طساوا داشکه ناشا (رویاو :2812
)53-51 /1؛ یاو وقو و و دیگرا یاایو ایت.
نرانر دی گاه هالسکو در روانن نا المل ،دولتها نا توجه ناه ااااهااا دا،لاو طو اات

جغرافاایو(وپولولاکاا) و تحتتنثار یا،کار و ملارد ا ا نا المل ،ایکرات اهایو طاالا
اازواگرایو

ت ها ناوطرفاو اتحااد و اپاکالف را ناراا تانطا اها اف و طلاافم طلاو

نرطوگزیلل (هالسکو  .)211-211 :2818در دی گاه وا نوطرفو نه وض ات وقو و یا
دولت در طلا شات طسلحااه اشاره دارد .در یایها ای ایکرات ا طوتاواا ناا نر،اوردارا اا
اطلات ا اطو اا تماطات ارضو و یاایو یا کشور دفااع و اا رشا

اواطلو کاه یاایات

وف وضم طوجود را نه طخاطره طوافالل جلوگارا کرد .طبن وااا نا المل ،طرنوط ناه
نوطرفو یا دولت زارطکحار در اطااا جلاگ وقاون و ت ها ات ط الاو دارد کاه ناه
دولتهاا طکحار

ت مام امویان ؛ نراا امواه یا دولت نوطرف اموتواا اجاااه دها

که یراطالش نه لواا لایگاهو ناراا ملااات ا ااطو یااو اا طارفهااا طکحاار طاورد
ایکفاده رار گارد و اموتواا کما ا اطودر ا،کاار طکخاصما رار ده ؛ اطا طاوتوااا اا
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آاادا بور کالهاا زارا اطو ،ود اا آ هاا آااد و تحت نر،و شاراین اا طحا ودها
طحاصرها دریایو دولت طکحاار نهارهطلا شاود؛ نلاانرای یاا دولات ناوطارف هلگاا
نر،ورد طسلحااه طوظاف ایات ایا وا ا را طرا اات کلا و در دوراا صال اا تشااا،
اتحادهاا ا ااطو ناا دیگار دولاتهاا اجکلاا وراد (هالساکو  .)211 :2818در چاارچو
طوافقتهاا نا المللو طرنوط نه نوطرفو تاالاف و ت ه ات طکقان ،و ضمااتهاا اجرایو
وض ات نوطرفو لاشنالو طوشود؛ ی لو دولتهاا اطضاکلل ه ت ه طودهل که نه دولات
نوطرف اا لحاا وفا طو اات ناوطارف یاارا کللا و در صاورت تجااوا ناه کشاور
نوطرف و اقا

وضا ات ناوطرفاو ناه کماا آا نشاکانل  .تفااوت دولات ناوطارف و

زارطک ه در ضماات ای وض ات توین رتهاا نزرگ ایت .هالسکو واطا ،طاثثر نار
طوفقات کشور نوطرف در وف نوطرفو را چلا طوداا :
طکقا

یا،ک دولتهاا دیگر نه ایلاه اتخاذ ایکرات ا طزنور نراا وف طلاف شاا وا اً

یودطل ایت؛ نای اا نحراا یا نر،وردهایو که در اطراف طراهایش نه وجود طوآی و
همچلا

اا هر اوع درگارا ا اطو نا رت نزرگ اجکلا وراد؛ ایا دولات نایا در

نرانر تهاجماتو که نه یراطالش طوشاود یاا فشاارهایو کاه ا رتهااا ،اارجو ناراا
ایکفاده اا ،اکش جهات طقاصا ا ااطو وارد طاوآوراا تاواا طقاوطات داشاکه ناشا

(هالسکو .)219 :2818
هالسکو طااا دو طفهو نوطرفو ( )Neutralityو ا کقااد ناه ناوطرفاو ()Neutralism
تمایز اپ ،ش ه ایت؛ طو ات اولو در اثر ا مال دیگاراا ناه وجاود طاوآیا ؛ درواالوکاه
دوطو یمتگارااش را ،ود نرطوگزیل و هاچگواه تضمالو وجود ا ارد که دیگاراا ناه
طوضاامگااارااش اوکاارا گذارااا (هماااا .)211 :طااوتااوااام طااااا ا ااال نااوطرفااو و
نوطرفیااا تفاوت طهمو اپ ،شویم که نراا طضموا ای طقالاه هام ناه کاار طاوآیا .
ا ال یاجاابه و ،ود،وایکها نوطرفو اا یوا یاا کشاور در جلاگهاا ناا المللاو و
طلاقهاا طما ایت اا یوا کشورهاا درگار در ابرد طحکر شمرده اشاود؛ ایارا شاای
کشور نوطرف

رت یاایو و ا اطو و ا کصادا وف نوطرفو ،ود را ا اشاکه ناشا یاا

طلاقهاا که کشور نوطرف در آا وا م ش ه ایت نه را اراشمل ناشا کاه کشاورهاا
دیگر اکواال اا اراش وپوللاکاا و وپوایکرات یا آا چشاملوشاو کللا و ناوشال اااواع
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ط ا،لهها را ااجا دهل و یا وکو کشور نوطرف نهطراا دروزاا ا اال ناوطرفاو کارده
ناش و طکرص نهرهجویو اا فرصتهاا لاشآطا ه ناشا تاا در و ات طلایاب ناه یااو اا
طاارفهاااا درگااار نپاوااا د و اا طلااافم نرآطاا ه اا ا،ککااا اباارد اصاااب نباارد .در چلااا
طو اتهایو همه ا کشورهاا درگار در طلاا ه و طخاصمه طکوجاه دروزاا ناودا ا اال
نوطرفو طوشوا و طو کوشل نه هر روش که نکواال اا فرصاتهااا فاراهمشا ه ایاکفاده
کلل  .هالسکو در طورد نوطرفیاااا طاوگویا کاه ایا ا رتهااا نازرگ هساکل کاه
طوافقت طوکلل یا کشور نوطارف ناشا  .وا ناا نرشامارا اموااههاایو چاوا یاویا
( )2325نل یا اا ( )2382لوکزاطباااورگ ( )2311اتاااریش ( )2955و لپاااوس ()2911
ااگازههاا دولتهاا نزرگ در نوطرفیااا نر،و دولتها را چلا نااا طوکل :
گاه طما ایت ر انکشاا در یراطا طورد ا ار ناه اکاای اااطالونو نالجاطا یاا ایلااه
طما ایت طلاقه ا طورد طجادله اراش یا رویارویو ا اطو اوکمالو را ا اشکه ناش
و یا طما ایت یا دولت نکواا وظایف اراشامل ا را ناراا ا رتهااا نازرگ نار
ه ه نگارد و نلانرای چلا تشخاص داده شود که اجراا ای وظایف تلها در صاورتو

طاسر ایت که همها دولتها ناوطرفاو آا دولات را ر ایات کللا (هالساکو :2818
.)218
ایکفاده اا یاراطا ناه لاواا لایگااه ملااات ا ااطو اا یاوا طارفهااا
طکحار
اراپها کما ا اطو نه طرفهاا طکخاصم
تشاا ،اتحادهاا ا اطو نا دیگر دولتها در دوراا صل
طکقا

کردا دولتهاا دیگر نه یودطل نودا ایکرات ا نوطرفو نراا طلاف شاا

اجکلااا اا درگا ارا ا اااطو نااا ا رتهاااا ناازرگ و نحاارااهاااا طوجااود در
همسایگو
طقاوطت در نرانر تهاجم یا فشار رتهاا ،ارجو نراا ایکفاده اا یراطا
ج ول  :2وظایف یا دولت نوطرف نراا جلوگارا اا اق
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در وقون نا المل ،طسائلها ناوطرفاو اا ااویاها وقاون جلاگ و وقاون جلاگهاا
طسلحااه نرریو طوشاود .تاا لااش اا ارا شااازده آاچاه در جلاگ طهام ناود ادلااه یاا
اا ادلاه نودا و طشروع و ااطشروع نودا آا نود؛ ایرا ا اطو نه شمار طورفت که طبکلو نار
طذهب و ا،الن و وج اا و طسئولات در نرانر  ،اوا نود؛ نلانرای نه ای دلاا ،کاه دولات
ثال ،واهاا،واه نای طولذیرفت که در یا جلاگ دولکاو طحان و دولات دیگار طقصار
ایت نوطرفو لذیرفکه ابود .در را شاازده ن ضو اا نلاااگذاراا وقون نا المل ،ا ریاه ا
ج ی ا را ا ال کردا طبلو نر ایلاه جلگ طما ایت اا هر دو طارف ناهوان و طجااا
ناش و در اکاجاه دول ثالا
(ذوال ا

طاوتوااساکل ،اار اا جلاگ و دویات طارفا ناا و نماالا

.)851 :2811

نوطرفو اا طوضو ات وقون نا المل ،نشردویکااه در هلگا جلاگ هاا طسالحااه ایات؛
ا ال طوکلا کاه در ایا جلاگ

ی لو در هلگا جلگ نا دو یا چل دولت کشور ثال

جااب هاچ یا اا طرفا را اخواه گرفت و د،الکو ناه افام هااچ یاا اا آاهاا اماوکلا
(ورا  .)31 :2838طقررات وقون نوطرفو را نای در کلوااساواهاا  5و  28لهاها یاال
 2921جستوجوکرد (نل یو و نویچا  .)519-512 :2815گرویاوس اولا وقو ا ااو
نود که در ککا
بارتاا اا:

ااوا جلگ و صل

دو ا ه را نراا نوطرفو نااا کارد .ایا دو ا ا ه

 .2دولت نوطرف ابای ا اطو کل کاه وضا ات دولات طکحاارنو را کاه ااگاازه ا جلاگ
زارطوجه دارد تقویت کل .
 .1دولت نوطرف نای در صورت تردی اسبت نه طوجه یا زارطوجه نودا ااگاازها جلاگ
.)512 :2811

نا دو طرف جلگ رفکارا طشانه داشکه ناش (فروت

وظایف و ت ه ات دول نو طرف اا طل ر وقاون جلاگ و جلاگهاا طسالحااه باارتااا
اا(ضاایو ناگ لو 821-822 :2818؛ فروت
 .2شرکت ااردا در جلگها :طال

:)519 :2811

نوطرفو ا

شارکت دولات ناوطارف در جلاگ

ایت و اگر دولت نوطرف ناراا ومایات اا یااو اا طارفا ناه اور طکویا ،شاود طبلااا
نوطرفو را اادی ه گرفکه ایت .چلا دولکو اا
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اا همها وقاو و کاه نار ایااس وقاون جلاگهااا طسالحااه (وقاون جلاگ) ناراا دول
نوطرف لاشنالو ش ه ایت طحرو طوشود .دولت طکخاصموکه چلا رفکارا نه ضررش
ناش طلز نه ر ایت وقون نوطرفاو در نر،اورد ناا دولات ااا

ناوطرفاو ااسات .دول

نوطرف نای در طقان ،یا طخاصمها طسلحااه اا ااجا ا اطات واوطکو که نه افام یااو
اا طکخاصماا ناش ،وددارا کلل .
 .1فراهم ااردا تسهاالت ا اطو نه افم یااو اا طکخاصاما  :تهااه و فاراهمکاردا هرگوااه
جلگافزار اا با ،ااوهاا جلگو هوالاما ایلحه و طهمات نراا طرفا طخاصامه طملاوع
ایت .طبن طادها  1کلوااساوا یازدهم لهه ( )2921ت ار

کشکوهاا جلگاو طهماات

یا ویای ،جلگو توین یا ااروا نوطرف نراا یا ااروا طکخاصم نه طاور طساکقام یاا
زارطسکقام طملوع ایت .الوه نر ت ار

تجهازات و ویای ،جلگو هاچ کشور نوطرفاو

ابایا ااااروا ا ااطو،ااود را در ا،کاااار یااو اا طکخاصااما ارار دها یااا ناه افاام یاااو اا
طکخاصما اارو جممآورا کل .
 .8طلم وم ،ویاای ،جلگاو اچاان :طلام وما ،ویاای ،جلگاو اچاان ناه طقصا یااو اا
طکخاصما توین دول نوطرف اا وا

دیرلاا وقون جلاگهااا طسالحااه ایات .ایا

طملو ات طبن طادها  1ا الطاها  2351لاری

طقرر ایات و ضاماات اجاراا اقا

ایا

ا ه ضبن طحموله اا طرف دولت طکخاصم ایت.
 .2اص ،رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما  :دولت نوطرف نای نا طکخاصماا رفکار یاساا و
نرانر داشکه ناش و در روانن زارا ااطو اااز نا وا تب اا

ال ا اااا وا یاا
رفکاار کلا ؛ طاث ً

کماهاا نال وض اق ا و زاراق ا نه یاو اا طکخاصما طوجاب نارهم،اوردا تاوااا
ا اطوطرفا طوشود.
 .5طلم اراپها اطال ات ا اطو نه طکخاصماا :کشور نوطرف طجاا نه دادا اطال ات ا ااطو
نه کشور طکخاصم ااست و ابای ا اطودر جهت تسها ،ای اطر ااجا ده  .ای طملو ات ناه
ای ط لو ااست که کشور نوطرف طوظف ایت ارتباطات طخانراتو ،ود را که طکخاصاماا
یا امایل گاا آااا (ط ماولً طانطوراا دیپلماتااا) در ا،کااار داراا
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هرچل اطااا دارد که هریا اا طکخاصاماا اا ایا ویاای ،ناراا ااکقاال اطال اات ا ااطو
ایکفاده کلل .
 .1لاروا اا ت انار کلکرلکلل ها کشکوهاا جلگو طکخاصم :کشکوهاا تجاارا ناوطارف
نای اا ت انار کلکرلکلل ها کشکوهاا جلگاو طکخاصام لااروا کللا  .هار کشاکو جلگاو
طکخاصم طوتواا کشکوهاا تجارا نوطرف و ط ار

آاها را نااریو کل تا اگار صا

شاسک ولقها طحاصرها دریایو یا وم ،ویای ،جلگو اچاان و یاا ناه طاور کلاو یاا
م ،اط اد ،صمااه داشکه ناشل آا را ضبن و تو اف کل ؛ اطا کشکوهااا تجاارا کشاور
نوطرف که توین کشکوهااا جلگاو آا کشاور همراهاو طاوشاوا اا ایا گوااه تا انار
کلکرلکلل ه ط اف هسکل .
اص ،ای ایتکه ا ال نوطرفو ارادا ایت و ااااطل ا ال ریامو و ا او ااسات و
اگر کشورهاا ثال

نه احو طقکضو و ا او اا والات تخاصام آگااهو یانلا و یاا اتخااذ

طوضم نوطرفو اا یوا زارطکخاصماا نه طور طسالم ناه اطاالع طکخاصاماا ریاا ه ناشا
دیگر ا الا نوطرفو یا والت تخاصم ضرورا ااست (ضاایو ناگ لو  .)192 :2832ااکها
طهم در نوطرفو اص،

ت رض ایت .چوا دولت نوطرف در جلگ طسالحااه شارکت

اموکل طرف هاا طکخاصم نای وریم یراطا آا دولت را که شاط ،دریااا یاراطالو و
آیماا نالا آا کشور ااز طوشود ر ایت کلل  .دولتهاا طکخاصم در وض ات نوطرفو
دیگراا تاالافو نر ه ه دارا که بارتاا اا :طملو اات ااکقاال یارناااا یاا طحماولت
ا اطو یا لرواا هوالاماهاا ا اطو نر فراا یراطا نوطرف طملو اات ایجااد ایساکگاههااا
طخانراتو ا اطو در یراطا

نلادر یا آ هاا یراطالو ناوطارف یاا نهارهگاارا ا ااطو اا

ایسکگاههاا او اثش ها لاش اا طخاصمه طملو ات یرنااگارا در یاراطا ناوطارف
طملو ات ارتاا ا مال ،صمااه طاال تصرف و ا مال ون تفکااش در آ هااا یاراطالو
یا دولت نوطرف طملو ات ایجاد دادگاه زلایم جلگو در یراطا یا آ هاا یاراطالو
نوطرف و طملو ات ایکفاده اا نلادر یا آ هاا یراطالو نوطرف نه لواا لایگاه ملااات
دریایو لاه دشملاا ،ود (راجرا و طالر
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کشور نو طرف وقون فراوااو دارد؛ ایارا آگاهاااه تار

طخاصامه کارده ایات .ایا

وقون بارتاا اا :طصواات اا ت رض آاادا روانن نا کشورهاا طکخاصم ون للااهدادا
نه افراد و اتباع (ایار و فرارا و للاهل ه و نامار و طجروح جلگو) طکخاصماا وان دفااع اا
،ود اجااه ا باور ناه نامااراا و طجرووااا جلگاو و وان وفاظات اا طلاافم کشاورهاا
طکخاصاام (ضاااایو ناگ ا لو  .)193-191 :2832کشااور نااوطاارف ابای ا نااراا طکخاصااما
یرنااگارا کل و اارو فراهم آورد اموتواا نه تجهاز و ت ار

جلگو ناراا طکخاصاماا

ا ا کل اموتواا نراا طکخاصما اطال ات ا اطو فراهم آورد اموتواا اجااها باور
یا تو ف نه ااروهاا طکخاصم در ،ا

،ود را ن ه اموتواا ااواع کماها و تساهاالت

را نه کشورهاا درگار ابرد طسلحااه اراپه کل و طااانن ناا ا ا ها رفکاار یاسااا ابایا اا
یاو اا طکخاصما

جااب ارا کل (ضاایو ناگ لو .)821-199 :2832

دو ااکهاا که در اداطها اوشکار طوآوریم نه شالا،ت طاا اا وا اات اقا

ناوطرفاو

ایراا در جلگهاا جهااو اول و دو کما شایااو طوکل  .ااکاها اخسات ایا ایاتکاه
نوطرفو و کو لایاا طولذیرد که یا جلگ ،اتمه یان یا کشاور ناوطارف در جلاگ وارد
شود و یا نه ااجا ا ادا ت ها ات ناوطرفاو طباکال شاود (اطاااو کاه کشاور ناوطارف ناه
ت ه ات نوطرفو ،ود م ،اال یا در طو ات دفاع اا ناوطرفاو ،اود اباشا )؛ در اکاجاه
لمرو آا کشور نه صحله ا ملاات جلگو تب ی ،طوشاود (ضااایو ناگا لو .)191 :2832
ااکها دو ون تب ی ،کشور نوطرف نه رصها ملاات جلگو ایت؛ ی لو هرگااه تماا
یا سمکو اا لمرو کشاور ناو طارف ناه اشاغال یااو اا طکخاصاماا درآیا طارف دیگار
طکخاصم ون دارد اوکرا نه واکمات و تماطات ارضو آا کشور نوطرف را اا ناا نبارد و
لمرو آا را نه رصها ملاات جلگو تب ی ،کل (ضاایو ناگ لو .)828 :2832
 .4ایران در جنگ جهانی اول

گرچه ارولا طح ،اولا جلگ جهااو نود وضور ا ااطو ا رتهااا نازرگ در طلاقاها

،اورطاااه تضاد طلافم دول درگار در جلگ و اراش ایا طلاقاه ناه لاواا طلبام ذ،اارها
ارولا ،اورطاااه را درگار جلگو نزرگ کرد .ایاراا ناه دلاا ،داشاک طو اات وپوللاکااا
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همسایگو نا کااواهاا نحراا و داشک طراهاا طولاو نا هل ویکاا رویااه و ثماااو در
اطاا اماا  .ایراا ل

اا شروع جلگ در آناا  2922یاایت نوطرفو ،ود را نا تلگرافو اا

طرف ص را م که واوا طضموا فرطاا لادشااه در ا االا یاایات ناوطرفاو در جلاگ
ارولا نود ا ال کرد .همچلا ،وایکه ش ه نود کاه ایا «فرطااا ناه لساولگرا ااگلاا
لماء

و

ا ا ال و جاهاا لاطه ریاماً» اوشاکه شاود (ایالاد واارت ،ارجاه /128 :2881

.)18-22
اهمات طو ات ایراا نراا رتهاا درگار
داشت و هریا نخشهایو اا ،ا

توجه نه نوطرفاو ایاراا را ناه داباال

ایراا را اشغال کرداا ؛ ناهگوااهاا کاه لااش اا آزااا

جلگ ااگلاسوها در جلو و روسهاا در آذرنایجااا طساکقر شا ه نوداا و طاو ارارداد
 2921ایراا را نه طلاطن تحت افوذ ،ود تقسام کرده نودا  .وایرطخکار رویاه در طال ات ناا
طشاورالممالا در ای ناره گفکه نود هرگاه در ای طو م دولت ایراا نا طا همراه ناش
طودهام که ن

اول

اا ا ی جلگ شوا ،ودطاا را اا ایراا ناروا نبریم و طصاواات و ایاکقالل

ایراا را ضماات کلام (ا ا طافو  .)18 :2818روسها نراا ،اود در طلااطن شامالو ایاراا
چارگو طالن اپ ،نودا :
در طذاکرات هماشه نوطرفو ایراا طارح ناوده و در طرایالها ناوطرفاو دویاکااه در
کردهاا  .ذکر ا اطات جلگو در ،ا

ایراا طغایر طذاکرات شفاهو جلا وایرطخکاار

ایت .جلا وایرطخکار در طو ناااات تضما کلاها ،سارات وارده اا جلگ را و ا ه
داده ولو در طرایله اظهار فرطودا  :ضررا که نه اهالو صال طلاب طحلاو ناهوایااها
ا اطات جلگو روس نریا طحا ،توجاه ،واها ناود .همچلاا جلاا وایرطخکاار در
اظهارات شفاهو اوضار شاوا روس را اا آذرنایجااا طشاروط ناهشارطو طاودااا کاه
رج ت شوا را اا آذرنایجاا نه ایکقرار ا ام وا او کاه باارت طهماو ایات طوکاول

طوامای (ایلاد واارت ،ارجه .)11 :2881
در طورد ت ا روسها و لست لسولگرا و ا اطو آاها نر ض اص ،ناوطرفاو دولات
لا اه در ت ا ا کااردا نااه ر ای ااا اتااریش و آلماااا و دیااتاا ا ااا نااه اطااوال افااوس و
لسول،ااههاا آاها و ایلاه ساکر روس چه ،افر اا تب ها آلماا را که نراا ومایات ناا
یوار اا طرف ایالت آذرنایجاا نه تهراا طوآط ا در طااا راه نرگرداا ا یل دیگرا هم
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اا واارت ،ارجااه طوجااود ایاات (ایاالاد واارت ،ارجااه  .)59 :2882ااطااها دیگاارا نااه
یفارت ایاراا در لاراناورگ ریاا راجام ناه تجااواات ثماااو در وا ود آذرنایجااا و
ا ا اطات روس در آا صاافحات و طااذاکرات واارت ،ارجااه نااا یاافارتا روس و ثمااااو
(ایلاد واارت ،ارجه  « .)985 :2888شوا روس اا آاجا که ورکت کرده در طرف ،وا
و یلماس ،الو شرارت و هراگو کرده ن ضاو دهاات را آتاش ادهااا  ...در ارض راه
نساار طک رض طرد ش هاا و اا انری نه ک ،ریاا هاا » (ا ا طافو .)222 :2818
دولت ثمااو هم ناه دلاا ،نحاراا دا،لاو ایاراا چشام ناه آذرنایجااا داشات .ضا ف
واوطت طرکزا ای فرصت را نه رویاه و ثمااو داده نود که واا ،ود را در آذرنایجاا
طکمرکز کلل ؛ هما صفآرایو طاا و در نرانر نوطرفو ایراا نود .ثمااو ااز دیاتکماو
اا دیگراا ا اشت؛ نه طورا که ایلاد ایادا وجود دارا کاه ا ا اطات دولات ثماااو در
شمال ایراا ورود واا ا اطو آا دولت نه شهر تبریز و تصادفاتو را اشاا طودهل که ناا
واا طزنور نا شوا روس وا م ش ه نود .یل ا دیگر اشاا طوده که اصالوتاری طشاا،
دولت ا اطات دولت ثمااو در صفحات جلونو و زرنو ایات .دولات ثماااو ا ا اطات
،ود را در شمال ایراا نه دلا ،تجاوا روسها لواا کرد و وااماود کارد کاه ناراا «وفا
طلافم و ودیه ،ود را ااگریز اا یاون شاوا و دفااع اا اقا

ناوطرفاو ایاراا طاودااا ؛

دروالوکه ای دیکاویز در جلو و زر نهکلو طرتفم و دلاا ،طلاقاو ناراا ملااات آا
دولت وجود ا ارد؛ ایرا در صفحات طزنور اه شوا ،ارجاه وضاور داشاکه و ااه ایلااه ناه
طلافم ثمااو تحریااتو طشاه ه طوشود» (ایلاد واارت ،ارجه .)25512 :2881
وضور واا اشغالگر رویاه ثمااو و ااگلسکاا اشااه ا اق

نوطرفو اا جاااب ایاراا

ابود؛ ایرا اولً جلگ در ارولا نود و ثااااً ا ا طرنوط ناه اشاغالگراا ناود ااه ایاراا .هماها
ووادث نه ای دلا ،اتفان طوافکاد که ناگااگاا ض ف را در واا کشور اوساس طوکرداا
و ایراا هم اموتوااست اا نوطرفاو ،اود دفااع کلا ؛ ااه طاوتوااسات طااام کا ،و زاارت
رویکایااا شود اه جلوا شواکشو و جولا ااروهاا ا اطو و هوالاماهاا اشاغالگراا در
یرایر ،ا

ایراا را نگارد و اه وکو طااام اا کشاا هشا ا یاا ،ان تلگاراف شاود کاه

نر،الف وااا اصب طوش  .روسها شمال و نخشو اا زر ایراا ثمااوها زر ایاراا
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ااگلاسوها جلو و شارن ایاراا و آلماااوهاا زار و نر،او ااواوو طرکازا ایاراا را در
چلبره ا ،ود گرفکه نودا  .ااگلاسوها در اواطبر 2922نهت ری ااواوو جلاونو ایاراا (فااو
نصره و نوشهر) را ااز نه نهااها کلکرل طلانم افکو جلو و وفاظت اا هل ویکاا و افغااساکاا
اشغال کردا .
وظافه ا طا وام طوکل که هر جلبشاو را در ترکااه هار ااوع تحاولو را در طصار هار
اتفا و را در ایراا نرطه و یا افغااسکاا نا هوشاارا فونال ااده نلگاریم؛ ایارا طاا صااوب
کشور هل ویکاا هسکام .نه هما

لت طا داراا طو ات طهماو در یاساکم ا رتهااا

آیاایو نوده و اسبت ناه اوضااع و اواوال کشاورهایو کاه در طساار راه طاا اا ارولاا ناه

هل ویکاا رار گرفکهاا داراا وسایات طخصوص نسااار اوا هساکام (الهاو :2815
.)22
توی ه ا ف الاات ااگلاا

و رویااه در شامال و جلاو ایاراا و ایار یاااره درآوردا

واوطت طرکزا ایراا ف الاات طانطوراا آلماااو را ناشاکر کارد .آلماااوهاا ناراا تحااام
طواضم ،ود توجه فراوااو نه ایراا و افغااسکاا کردا تا نا نهرهگارا اا ا ریه ا ل، ،ا
ایراا را ط برا نراا تض اف و یپ
 )19-11 :2811و یپ

ومله نه هلا کللا  .اتحااد ثماااو و آلمااا (نایات

لاشدیکو ثمااو در تهااجم ناه ،اا

ایاراا آلمااا را اااز وارد

رصااها جلااگ در ای اراا کاارد و کرطااشاااهاا و کردیااکاا و شااایر نخکا اارا را در ا اار
آلمااو ها ط کبر جلوه داد .آلمااو ها نا نر رارا ارتباط نا لاصار ورطلوفاا ،در ایاراا صا
داشکل دولت ایراا را لاه روس و ااگلا

نه جلگ وارد کلل  .دولت ایراا نه طاور طاارر

اسبت نه وضور واا ناگااه ا کراض و یاایت نوطرفاو ،اود را گوشازد طاوکارد .ایاراا
وضم آشفکهاا داشت .نخش ا م شمال ایراا تحت اشغال رویاه و نخش طهمو اا زار
در اشغال ثمااو نود و در جلو ااروهاا طرف ار ااگلا

فرطااروایو طوکردا ؛ نه طورا

که «تصویرا که ط مولً اا ایراا در آیکااه ا جلگ جهااو اول تریام طوشود یا کشور
ورشاسکه را اشاا طوده » (طج .)88-81 :2892
ورشاسکگو ط لاا دیگرا هم داشت:
هلگاطوکه طسکوفوالممالا رپا الواراا ایراا نه طقاطات رویاو طراج اه کارد و اا
آاها ،وایت یرنااااشاا را اا آذرنایجاا قب ناشل چوا وضور آاهاا ناه تار هاا
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نهااه طوداد تا نه ایراا تجاوا کلل وایرطخکار رویاه ا ر ایراا را تنیا کرد اطا لریاا
چه تضمالو طوتواا داده شود که ل

اا قباشالو ااروهاا رویو تر ها ااروهاا

،ود را وارد اخواهل کرد (اتاناو .)25-22 :2831
نریکاااا هم یاایتهاا ،ود را دابال طوکرد:
نا نروا جلگ جهااو اول اگرااو م ه ا دولت هل وف ،ااوط ارتبااطو ناه دور اا
هرگواه ا،کالل واکمات نر ،لا فاارس و طهامتار اا هماه وفا تنیاساات افکاو در
،وایکاا همچلا ومایت اا یلااا طسقن در نرانار هرگوااه وملاه اا یاوا ااروهااا
شورشو تحریاش ه ااطرف تر ها و جلوگارا اا افوذ دشم در طااوراا افغااساکاا

نود (لوفت .)19 :2832
ثمااو هم نه ،صوطت دیری تر هاا و ایراااااا داطا طاواد؛ ناهویا ه کاه لاااترکاسام
وو ت تما ا ادهاا تر تبار طاوراء فقااا و ترکساکاا و شامالزرناو ایاراا و وکاو اگار
فرصت طوش نخش ا م ایراا را تحت لواا ثمااو (طانرلو  )12 :2819آراوطل نود.
وضم نغرا ایرااوها کشور را در دور ناط ،رارداده نود:
دولت ترکاه اسبت نه وضاور ااروهااا رویاو در آذرنایجااا ا کاراض کارده و آا را
ته ی ا ج ا نراا طراهاا ،ود لم اد کرده نود .ب ،اا ا ال ریمو نوطرفو ایراا
الءالسلاله وایر اطور،ارجه ا ایراا در طال اتو نا اصمناگ یافار ثماااو درناارها
شروط ثمااو نراا ر ایت و بول نوطرفو ایراا اا وا ایک ال کرد .یافار ثماااو ناا
اشاره نه وضور ااروهاا رویو در آذرنایجاا گفکه ناود کاه وجاود ایا اااروا ا ااطو
،ارجو در ،ا

ایراا نه،ودا،ود اا

نوطرفو ایراا ایات؛ لاذا دولات ثماااو

و کو طوتواا نوطرفو ایراا را کاطالً طحفو دارد که و ود آذرنایجااا را کلااه روس
ها تخلاه کرده شوا ،ود را اا طرف آزراداغ و رود ارس قب ناشل دولت ایاراا
هم تجهاز واا ،ود را در آا و ود نلمای و دولت ثماااو را اا هجاو روس طامائ
یااد آا و ت اگار تجااوا وا ودا اا طارف ثماااو شا دولات ایاراا طحان ایات

همهطور م ،امای (ایلاد واارت ،ارجه :2888کارت .)11
در لایخ نه ،وایکه ا ایرااوهاا اا روسهاا ناراا تار

ایاراا آاااا لایاخ طلفاو داده

نودا « :اوضار شوا روس اا آذرنایجااا ف االً زاارطما ایات ایارا فقان وجاود شاوا
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طزنور طوتواا طوجبات اطلات اتباع روس و ،ارجه را فراهم آورد .نهوایاها ا

وجاود

واا ایراا ای اطلات طما اموناش » (ذو او  .)222 :2813هم یاکو ثماااو و آلمااا
آشاار نود« :آلمااو ها طق ار چه،هزار بضه تفلگ اا طرین کرطااشاهاا و کردیکاا ناراا
تقسامکردا نه ایالت نه ایراا وارد کردهاا » (ناات .)81 :2819
در ای طسئله نههاچوجه طح ،تردی ااست کاه آلماااو هااا طقاام کرطااشااه لیلقاام
ایلحه و ذ،اره اا طرف ،ا

ایالت را نه تر

کلهر وارد طاوکللا و هماهرواه یااله و رووااااوا و

نوطرفو ترزاب و تحریا طوامایل  .واض ایتکه طخفاااه تهاه ا

ورود ساکر ثمااو را طونالل (هماا.)89 :
امواههاا دیگر اشاادهل ه ا ااواع ط ا،الت در اطاور دا،لاو ایاراا و ااهاملاشاا گو
شارااها اطور ایت:
نه تنیا طرایلها جلا اشرف ظ،السلااا که نه تصاری ر ایات ناوطرفاو ایاراا لردا،کاه
ا ادها شوا دولت ااگلسکاا اا رنسکاا و لردا،ت ،سارتهاا طاادا وط لاوا ،وایاکه
ش ؛ نهگواهاا که ر ایت نوطرفو ای دولت را اا طارف دولات ااگلاا

،وایاکار شا ا

(ایلاد واارت ،ارجه  .)1221/2512 :2881همچلا اا رار طرایلها شارودافر اطپراتاورا
آلماا مال ااگلاسو هولمت تب ها آلماا و امایل ها تجارتخااها فواهوس را گرفکاه و
نه نصره تب ا کردهاا  .چلا ا اطو نا و ههااا صاری دولات ااگلاا

در ناا ر ایات

نوطرفو ایراا طخصوصاً راجم نه تصری و تنکا ا که درنارها طاا ا کشکوهااا جلگاو
در کاروا ش ه نود طلافات کلّو داشت (ایلاد واارت ،ارجه .)25282 :2888
نر ایاس ا،بار طوثقه که نه واارت ،ارجه ریا ه ایت راجم نه ا اطات دولت ااگلا
در تو اف اطوال طسااوهولمت در طحماره و طسااو هاالمش در اهاواا در ،اا

دولات

طسالمتجوا نوطرف ایراا چلا ا اطو نر،الف نوطرفو ایراا ایت و طب اً طساکلز

،ساااارات طاااادا و ط لاااوا ایاااراا طاااوگاااردد (ایااالاد واارت ،ارجاااه :2888
.)1111/25989
در اداطه امواههاا دیگرا اا ای گواه ایلاد را طوآوریم:
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ناه

 -طر وطها طکشا ،اا یااده فقره صورت طااتبات دایر نر ورود کشاکو جلگاو ااگلاا

شنال ر و تو ف آا در طقان ،طحمره و ا،اار والاو نصاره ناه کاارلردااا طحا ،طزناور
(ایلاد واارت ،ارجه 2331 :2888ع).
 واا ار جلو ایراا . . .ده را زارت کرده آتش ادا و طاانقو را ناه ضار گلولاه اتوپ ،را و چهارص در ،ااه را نه رص ااا طحکا

موطااً اا ا

ط اشات طکفارن

(ناات .)255 :2819
 -للا

جلو

جوا را نه توپ نسکه و نهکلو زارت کردهاا ، .الو جاب ایت شما کاه

اایبالحاوطه ا ریمو هسکا نه هاچوجه ایا وا اات را اطاالع اماودهاا (همااا-255 :
.)251
 شوا جلو اا فارس طراج ت کرده نو،بر و زفلکاً ریخکلا ناه طاااا و طلازل چااکرااآاچه دارایو داشکام اا اق و جل

و دوا و اثاثالبات تما زارت کردهاا (هماا.)253 :

طرایلهاا که راجم نه تجاواات ساکر طلک مه و شایر دولات لااه ثماااو ناه وا ود
رنسکاا ایت و نا

ورود واا اجلبو دیگر و همچلا ،سارتهاا طادا و ط لاوا

نه دولت نوطرف ایراا ش نه احواکه ب ،اا ورود ساکر و واا زارطلک مه و شاایر

ثمااو در رنسکاا آا صفحات نهکلو آرا و طصاوا اا واوادث ناود (ایالاد واارت
،ارجه .)2511/1293 :2888
وایرطخکار ااگلا

اازد آ ااا رپاا الاواراء اظهاار داشات کاه شاوا روس واضارا

آذرنایجاا را تخلاه کلل درصورتوکه دولات ایاراا هام ناا جا یت تماا اا ثماااوهاا
نخواه نه تجاواات ،ود ،اتمه دهل  .در هماا طجل

ناه وایرطخکاار ااگلاا

جاوا

داده ش که ،الو دیر روسها ناه ایا فاار افکاداا و دایارها تجااواات ثماااوهاا تاا
یاوجبالغ و طااادوآ ریا ه و شایر ایرااو هم نرض شجاعال ولاه ااا کاردهااا و
ای زاپله در آذرنایجاا نرلاش ه ایت .ثمااوها هم ط کق ا تا اطااوکه شوا روس در
،ا

ایراا ا اطت دارا و تما شوا ،ود را اا کلاها ،ا

ایراا نراگرداا ،اود را

در ر ایت نوطرفو ایراا طجبور اموداال (هماا:کارت .)11
ااواا ثمااااو در ط ا ت ا اطاات در تبریااز اازانهاااا ایراا او را ،لاام ایاالحه کاارده
لسول،ااها رویو و مارت یاال و آارا نا ،ااها یاال و شجاعال وله ،را
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اکثر اتباع رویو را تو اف و طبلغ ایادا اا اهالو ا ااه گرفکه نه االوه دو افار را ناراا
تفکاش کلاها تلگرافات وارد و در تلگاراف،اااه گماارده نوداا  .روسهاا اااز اا جلفاا
ورکت و در یه فریاخو شاهر تبریاز ناا

اواا روس و ثماااو طحارناها یاخکو در

گرفت (هماا.)25512 :
یا افر ضانن ثمااو نا جم و اا ساکر آا دولت لاه ناه نهاااها ایلااه طجارووا
روس در آاجا هسکل رفکه نا وجوداکه اا طرف رپا
که طجروح در آاجا ااست طکقا

کماساوا آااا را طامئ یاا،که

اش ه و تما اتانها و صل ونها را ط ایله کرده کساو

را ااافکل  .ای رفکار ساکر ثمااو در ،ا

طق س نوطرف ای دولت لااه اسابت ناه

اتباع دولت نوطارف دیگار طشااالتو را ناراا دولات لااه فاراهم طاوامایا (همااا:
.)25313
اولااا دولت ایراا طسئلها تجاواات واا آا دولت را ضام طرایاالت و طاذاکرات
ریماه نه اولااا دولت لاها ثمااو هماشه ،اطراشاا و رفکاار ،االف ااک اار آاهاا را
که طخ ،نوطرفو ای دولت ایت نااا کرده و ،وایکار رج ت آااا ش هاا  .طکنیفااه اا
طاارف اولا ااا دولاات لا اها ثمااااو نااذل طسااا تو اش ا ه ایاات و مااارت یاال او
لسولگرا روس را در ا متآناد طنطوری دولت ثمااو ،را کرداا  .اولاااا دولات
لاها ایراا ای رفکار و،اطتاثر واا آا دولت را نا طلایبات دولکاا

لاکاا طلاافو و

نهکلو طخالف نا طقررات هود نا ال ولکا و وقون نا الملا ،طاوداالا و جباراا ایا

رفکار را طلب کردهاا (هماا.)2591/25213 :
ثمااو نا مو شایر ،اار و دا،ا ،و چلا

اراده تاوپ و جباه،اااه و ط ا ودا اا

سار و صاوبطلصباا نه یاوجبالغ و دهات طارا وارد ش ه طوگویل آط هایام شاوا
روس را اا ،ا

ایراا ،ار امایام (ناات .)115 :2819

یفارت ثمااو نه طقا تحریا ایما ا،،اا یوادکوهو نرآط ه طبلغاو لاول و طقا ار
یو نار ایلحه نه یوادکوه فریکاده ایت که نه ویاله ا ایما ا،،اا طشارٌالاه و نساکگاا
او نر ض رویاه ا اطات امایل و ظاهراً لسراا ایما ا،،اا تهااه و تا ار
اطال

هجاو ناه

طسکنجرها اتباع روس را کرده و وال نه زارت طواشو و کا ،ر ایاا هام شاروع

کردهاا (هماا.)181 :
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روسها هم در کار تض اف ایراا یلگتما گذاشاکل « .رشاکه ا اطاورات ایا وا ود
موطاً و طوایف ،صوصاً در دیت وارال فاا اروف ایات کاه داراا طقاا االو و رپاا
دویزیوا ایت» (هماا« .)122 :ط تو ایت که رپا
،واجااهافا

گمار

نلا رجز گمار ،اااههااا

و گاااطاشتپااه را نسااکه و وایا گمرکاو ایا دو طحاا ،را نا وا هااچ لکاو

صرفا ر کرده طبالغ ،اارا نه دولت لاه ضرر وارد طوآی (هماا .)121 :ثماااااا او
ض ف واوطت را نرطال طوکلل :
کماا ااو طرکزا ثمااو نه مو اهاالو طحکار ا اال و ا،ااار طاوشاود ناراا ایلااه
هرک

لولهاا کازذ دولت لاها ثمااو را بول و هر زروشو که بارت اا دهشاهو

ناش ،ورد اال و طث ،لول ایراا طکا اول ااارده در طاااا ،ودشااا ناهطو ام طصارف
اگذارد و صرافاا و تجاراا هم گرفکار کرده اا یا لاره تا ده لاره جزاا اق ا گرفکاه و
ص چو اده و ده روا وب

،واه ش و هر کا

کاه در امات طکا اول اشاااء ناه

جهت لول دولت لاها ثمااو تزای امای گرفکار و دچار طجااات یخت ،واه شا
و  ...تجار و اصلاف اا اطروا دکاا ،ود را اگشاده و طشغول دادویک ،ود اباش در ون
آاها جزاا ااواو اا طرف وطاا ااو اجراء ،واه شا  .درثاااو هارک

کاه در ،اود

شهر و اطراف ازدیا شهر یالح اا ا،ت امایا ،اواه ا لاو و ،اواه ادااو گرفکاار و
یالوش ضبن و نه ،ودش تلباه یاخت ،واها شا  .وطااا اا طرکازا ثماااو طقاام

،وا» (هماا.)111 :
وضور ارولایوها در ایراا وا ات را اوادهم ایت .ض ف ااااراالذیر ایراا در نرانار
ارولا جبرااش او ابود و رت همآوردا را اا ایراا یلب طوکارد .رویااه و ااگلساکاا
،ارا هماشگو نودا که جغرافاااا ایاراا و لاراطاوا آا را ناه یاا طلاقاها طکااو نار
ر انت دو ابو تب ی ،طوکردا  .ض ف ایراا یبب طوش اتحاد نا ر با نراا ایراا ایااا
نه همراه داشکه ناش و ا،کالف طااا آااا یودنخش نه شمار آی ؛ نلاانرای ناوطرفاو ایاراا
در جلگ جهااو اول واایت اا فکور فراواا و در ا وال فرصاتطلباو ایراااوهاا ناود.
چوا امو،وایکل نا رویاه و ااگلسکاا طکفان شاوا ناوطرفاو را نرطاوگزی اا ؛ وااگهاو
ااک ار لارواا تر هاا لااایالطاست و آلمااوهاا طخالف رویاه و نریکاااا یبب طاوشا
ایرااااا طکرص فرصت ناشال تاا اا ایار ایاک مار رویااه و ااگلساکاا ،اار شاوا  .ایاراا
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امو،وایت نوطرف ناش تا نکواا ااکقا چل یاله را اا دو رت نازرگ نگاارد؛ اطاا نایا
نوطرف طوطاا ؛ ایرا در ر انت طااا رتهاا درگار تواا ط ا،له ا اشت .ناوطرفاو را
ا ال طوکرد؛ ولو دیگراا طحکر اموشمردا  .ایراا چه نوطرف طوطاا و چه اماوطااا
اکاجها کار یاساا نود.
 .5ایران در جنگ جهانی دوم

نه ت بار فاورااو طو ات وپوللاکاا ایراا کشور را در جایگاه دشوارا رار داد؛ ایرا تلهاا
گذرگاه ااکقال تجهازات ا اطو نه شوروا نود (فاورااو  .)81 :2832همچلاا

ناا تاااه نار

ایک للو دیگر اا طااا راههاا لل گااهاا که لاشلاا طکفقا رار داشات تاا ناه شاوروا
کما نریاال طسار ایراا نه دلاا ،ایلااه ولقاها اتصاال لمارو افاوذ و طلااطن ملاااتو
طکفقا در طلاقها ا اااوس هل و ،لا فارس و ،ا

شوروا نه شمار طاورفات و داشاک

شااباها ارتباااطو شویااه و راهآهاا اویاااا و لاوااا ،لااا فااارس و دریاااا طااااا راا
(واف ااا  )11 :2832ط کبرتری گذرگاه کماریااو نه شوروا نود .ایراا نه دلا ،داشاک
وضم ،اص وپولولاکاا ااچار نود نراا وف طلافم ،اود ایاکرات ا طشخصاو را در باال
جلگ نه کار گارد .ایراا در آا اطاا روانن ا کصادا و تجارا گسکردهاا نا آلمااا ااااا
داشت .نلا نر ایک لل گل نخش اطااو ( )2835در آزاا روسهاا و ااگلاساوهاا اا رشا
فزایل ها وضور آلمااوها در ایراا ناملا

ابودا ؛ اطا در آیکااها جلگ جهااو و در طاو

آا نهوی ه ااگلاسوها اا ترس افوذ آلماا در طااادی افکاو ایاراا و ناا توجاه ناه ایلااه در
ران هم طوفقاتهایو را کسب کرده نودا نر طب، ،ار کودتاا آلمااوها توین هازاراا
اا اروا آلمااااو افوذیافکااه در ای اراا (آنادی ااا  )222-222 :2835ط اوکونا ا ا  .نر ،او اا
ل وهشگراا آا را ااشو اا یاایت آلمااگرایو ایاراا طاودااساکل  .در هار واال رانااها
ایراا و آلماا چلاا ناوده ایات کاه ایاراا اماوتوااساکه نا وا در ا رگارفک آا یاایات
طرف ارا اا طکفقا را لاشه کلا (الهاو  .)81 :2815یاا
درناره ا ا،را
طا و
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اال ها ضاه کاه طلاافو وان واکماات و آاادا نار ناوطرفاو ایاراا و در اصا ،و ایااس
زار ان ،بول» (ترکماا  )212 :2812ایت طوااط و اکاجهاا هش ارآطاز طوگارد:
نه طوراکه طالو ه طوکلا روسها نه تحریا و تشوین واط، ،ارجو طاو،واهلا
در ای طسئله طخصوصاً افوذ یاایو ،ود را در ایراا نسالجل و تماا اظهاراتشااا جاز
نهااه چاز دیگرا ابوده و طق طه ا تقاضاهاا طهمتر دیگرا ایات کاه ن ا اً ناا فشاار و

تضاان ناشکرا تقاضاهاا دیگر ،ود را نه طا تحما ،امایل (ترکماا .)212 :2812
اا یوا دیگر همسایگو نا کشورهایو چوا رویاه و ااگلاا

ایا اجاااه را ناه ایاراا

اموداد که نکواا یاایت طرف ارا اا آلماا را دابال کل ؛ ااکهاا که یابب طاوشا ایاراا
ا اا در ای ط ادله ک ا طرف را نرگزیل  .ناه هار روا ایاراا در جلاگ جهاااو دو اااز
ایکرات ا نوطرفو را نرگزی و اخستوایر و ت طحمود جم یاایت دولات ایاراا را ناه
اطالع مو ریاا  :در ای طو م که طکنیفااه اایرها جلگ در ارولا طشک  ،گردی ه ایت دولت
شاهلشاهو ایراا نه طوجب ای نااااه تصمام ،ود را نه اطالع مو طاوریااا کاه در ایا کااراار
نوطرف طاا ه و نوطرفو ،ود را طحفو طودارد؛ ایرا نه ا کقااد رضاشااه «ایاراا ااه نا اا ااا ااه
رتمل نود که نکواا در جلگ شرکت کل و اه تا آا و ض اف نود که اجاااه دها وقاو ش
لایمال گردد؛ ااای رو یا یاایت ناوطرفاو ناراا ایاراا ضارورت داشات و ناراا ا رتهااا

طکحار ااز اراشمل نود (تبراپااا .)28 :2812
وکو ،ود ااگلاسوها تا اطاااو کاه نحاراا ماان اشا ه ناود طایا ،نوداا کاه یاایات
نوطرفو ایراا طورد اوکرا رار گارد« .یاایت طا نایسکو ه فش وف یاایات ناوطرفاو
ایراا ناش تا آااه اطاا طلایب نراا ایکفاده اا ای کشور نه لواا لایگاهو نراا ومله ناه
،ا

شوروا فراری » (گل نخش اطااو  .)252 : 2835ای یاایت تاا اطاااو ناود کاه

فرض وملها شوروا نه نخشهااا شامالو ایاراا وجاود داشات .در والات دیگار ی لاو
تهاجم آلماا نه شوروا ناا هم یاایت ااگلسکاا بارت اا یاوءایاکفاده اا وضا ات یاا
کشور ض اف نود.
ط فار طوکلم تا و کو که طا اطمالاا اا طکو فکردا لاشاروا آلماااو هاا در طلاقاه ا
فقاا توین شوروا واص ،ااردهایام نایساکو اا ا ا ا ناه هار ما ،زارضارورا کاه
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طما ا ایاات نا ا

لش اامااو شااود و ایاراا را در کلااار دولااتهاااا طحااور رارده ا

،وددارا کلام (هماا).
ایراا کااوا توجه کشورهاا ارولایو و آطریاا ش ؛ ایرا طو اات ا ااطو کشاور آا را
اا واپلو نراا وفاظت اا هل نه طاااو تب ی ،طوکرد که تسالن نار آا تسالن نار افات و
یاایت ،اورطاااه نود .ااکها طهمتر ای ناود کاه هار تحاولو در ایاراا نار رواا یاایات
جهااو تنثار طوگذاشت .ای طوضوع ناه طو اات جغرافااایو ایاراا در کلاار افات طرناوط
طو ش ؛ نلانرای نر ،الف آاچه گفکه طوشود اشغال ایاراا ناه دلاا ،ازدیااو ناه آلمااا یاا
گرایشهاا فاشاسکو در صفوف ارتش ابود؛ ایراا کاااوا ابارد ا رتهااا جهاااو ناراا
تسلن نر طلاقه نود .وکو اگر ایراا نا آلماا ارتباط ا کصادا گسکردهاا ا اشت دیر یاا اود
نه دلا ،هما طو ات جغرافااا یاایو اا یوا رتهاا نزرگ جهااو ته ی طاوشا .
نح راناه ناا آلمااا فقان نهاااه ا اشاغال کشاور ناود (آنادیااا  .)11 :2892تاا اطاااوکاه
آلمااوها یاایت تهاجمو در لاش اگرفکه نودا و وارد ر انت نا ااگلساکاا و رویااه اشا ه
نودا طراوده ا آاها نا ایرااوها تحم ،طوش ؛ اطا ناه طحا

ناروا جااهطلباوهااا هاکلار

آلماا دیگر ناه لاواا یاا ا رت شاسات،اورده ا نرآطا ه اا جلاگ اول کاه ااااطلا
دلجویو (آ اوسالو  )281-281 :2835رتهاا نازرگ ایات تحما ،اشا و ایاراا ناه
آوردگاه تب ی ،ش .
تا ط تو ل

اا وملها آلماا نه شوروا ااگلا

و شوروا اا یاایت نوطرفاو ایاراا

انراا رضایت کردا « .نهطورکلو یاایت نوطرفو ایراا ناه افام طاا ناوده ایات و ناراا طاا
ااطالو اخواه نود؛ هرچل طبا کاً ای ،ار وجود دارد که ایجاد رویم طرف ار آلمااا در
ایراا توین یکوا للجم آلماا نه یقوط کاطا ،طو اات ااگلساکاا نالجاطا » (الهاو :2815
 .)212دولت رویاه ااز انک ا نا یاایت نوطرفو ایراا طوافن نود؛ ایرا نام داشت که اا ایراا
نه لواا لایگاهو لاه آا کشور ایکفاده کلل ؛ نه وی ه تا لاارواا آلماااوهاا در فرااساه در
ووپ  2922و ااکشار ایلاد طحرطااه ا فرااسه که امایااگر وجود طرحهاا طشکر

ااگلساکاا

و فرااسه نراا وملها هوایو نه ناکو نا ایکفاده اا لایگااههااا هاوایو ایاراا ناود نا گمااو
اسبت نه ایراا ج اتر ش (هماا .)11 :روسها ،واهاا وفا افاوذ یالکو ،اود در ایاراا
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نودا ؛ اطا اگر اوساس طوکردا که رتهاا زرنو اا ایراا نه لواا لایگاهو لاه آاهاا
ایکفاده طو کلل ،واهاا نوطرفو ایراا طوش ا  .دولت آلماا چوا روانن ،ونو ناا ایاراا
داشت یاایت وف وضم طوجود را ترجا طوداد و نا نوطرفو ایراا طوافان ناود .گرچاه
ای یاایت کمال طالاو دولات آلمااا اباود اا ایلااه طاوتوااسات در کلاار شاوروا و
ااگلسکاا که ایراا را اا گذشکه وواها افوذ ،ود تلقو طوکردا روانن ا کصاادا ،اونو
نا ایراا داشکه ناش راضو نود و نه هما طق ار نسل ه طوکرد (رواووا .)813 :2851
نهت ری

ااگلسکاا و شوروا دیت نه د،التهاا نوو ووصر در اطور دا،لاو ایاراا

ادا  .هر دو رت کشور را در ا،کاار ،ود گرفکه نودا و در تماطو شئوا طهم کشاور اا
جمله ااکخانات د،الت طوکرداا  .وضاور طکفقاا در ایاراا نا ا

ایجااد ااهلجااراهااا

اجکما و ااز ش « .در تهراا شوا روس یاا طارف شاوا ااگلاا

یاا طارف شاوا

آطریاا نا دو یو چه ،هزار افر لهسکااو زالب نا دیت ،الو وارد تهراا ش ا و یرنار
اومتهاا دیگر اضارا نه جاایو ریاا کاه یااراا فراطاوش کرداا

شان» (ها ایت

 .)213 :2815اوضاع جورا نود کاه روسهاا در ایاالت شامالو کشاور کاه طلااطن تحات
افوذشاا نود نا آاادا ناشکرا دیت نه ا مال د،التهاا ،شواتآطاز طوادا :
ط جمله ا مال فسادآطاز آاهاا در گلبا انوس و تحریااات للاو درآاجاا شارارت و
هراگو و زارت اطوال طرد اطراف ،وا و یلماس و اروطاه وضور شاوا رویاو ناا
توپهاا طسلس ،نه یه شاهر طاااا راا ا اطات و وضاور دوهازار افار شاوا روس در
طشه نه نهااها نر رارا آراطش و و ،ا،کالفات ناا طشاروطهطلبااا و طرفا اراا شااه
طخلوع که رؤیاا طحلو ادر نه ای کار ابودا همچلا نر،ورد ششص افر رویو ناا

افلااها جاااجرطو در راه و زااارت و یاار ت اطااوال طحمولااها آاهااا (ایاالاد واارت
،ارجه 2882و.)11-18-8111 :2881
ا،کاار کشوردارا طاانن نا درواطایه ا نسااارا اا ایالاد اا دیات اطاطا اراا ایراااو
،ار ش ه نود .دولت اموتوااست گل طو را که نه رویاه وم ،طوش تو اف کلا ؛ ایارا
ااگلاساوهاا اجاااها تو ااف طحمولاه را نااه طانطوری ایراااو اماوداداا (تبراپاااا :2812
 )152کماساوا یااسور نسکههاا لسکو نا وضور امایل ها یااسور ااگلساکاا ناراا ا اارت
نر همها طحمولههاا لساکو تشااا ،شا (همااا )112 :طانطوری شاوروا اا وما ،طاواد

4/7/2014 8:36:16 PM

Text [19] ed 2.indd 56

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 57 /

زذایو اا شهریکااها نه یوا تهراا توین تجار طماا ت طوکردا که ،ار نروا حااو را
نا ،ود نه همراه داشت (هماا )115 :آیا ااطههاا گمرکو در طورد ،ارو کاال اا ایاراا
طلغو طوش تا ااگلاسوها نکواالا طایحکاا و اراان اا کشاور ،اار کللا (همااا )111 :و
لایبااهااا شاهرنااو رشات لرواااه ا وما ،تفلاگ را نایا اا فرطااا هو ا ااطو شاوروا
طوگرفکل اه اا دولت ایراا (همااا .)111 :ااکاها جالابتار ایا ایات کاه «در،صاوص
راهآه شمالزر ایبا ت جب ایت اا شهریور گذشکه کلاه ا راهآها ایاکاا  8و  2ناا
طک لقات توین ااروا شوروا تصرف ش ه و ،ودشاا م ،طوکللا ناار و طساافر باول
کرده کرایه طبن ت رفه ا ایراا دریافت طودارا (همااا .)138 :طانطوری شاوروا ا ها
ایادا اا ر ایا و کارگراا جواا را نه لواا ملگو اجار طو کردا و ناه ،اا

شاوروا

طوفریکادا (هماا )135 :ااگلاسوها ل وطهرش ا همها دیکگاههاا رادیاو را ،واهااا
طوش ا (هماا )133 :وایرطخکار ااگلسکاا نه اخستوایر ا یراا آطواش طوداد که چگواه
کارطل اا طنطور در شهریکااها را ااکخا کل (هماا )192 :یافارت ااگلساکاا دیاکور داد
که طسافراا ایرااو راهآه

کارت شلایاایو هماراه داشاکه ناشال (همااا )193 :و اا طارف

واارت دارایو ناه ادارات دارایاو شهریاکااهاا اناالغ شا ه ناود کاه در صاورت طراج اها
طنطوری کلسولگرا دولت ااگلاا

اطال اات طرناوط ناه طاازاا طحصاول یاال جاارا و

یالهاا ب ،را در دیکرس آاها نگذارا (هماا .)825 :روسها نه یارهلگ ایراااو کاه اا
یوا دولت ایراا نراا فرطاا هو لشگر شرن ط رفو ش ه نود چلا جوا داداا کاه ناه او
اطالع دها نه طشه ورکت اال ایرا فرطاا ه شوروا در طشه تلگرافاو لایاخ داده کاه
دیگرا را نه جاا ایشاا ت اا و ا زا دارا (هماا .)821 :ااگلاسوها نر ا اارت شا ی نار
ا،بار طابو ات وساس نودا و طقرر کارده نوداا هماها ایا باا ،طقاالت و تفایاار ناه
ادارها یااسور فریکاده شود و تا اا یااسور اگذرد طبم و طلکشر اشاود (همااا)812 :؛ کاار
نه جایو ریا ه نود که ااروا ،اارجو اشاغالگر ،وایاکه ناود اا طارف طقاطاات طرنوطاها
ایراا دیکور صادر شود که همها نارها در طهماا،ااههاا طهراا هرشب در یاا ت 22:82
نسکه شود (هماا.)881 :
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طوارد فراوااو اا اق

واکمات ایراا تویان ااروهااا طکفقاا در هلگاا اشاغال ایاراا

وجود داشت؛ نراا امواه وم ،اجبارآطاز کالهاا تاجراا ایراا نه ،ا
وااو و زار ااواو اابار کالا تاجراا ایرااو

شوروا تصارف

ص ور اجااه ناراا تار،اص کالهااا

ناارگاااا ایرااو در گمر ،ااهها (طرکاز لا وهش و ایالاد ریایات جمهاورا /2 :2839
 )815-822یااسور طابو ات نر رارا ،الف ااوا طقررات واوطت ا ااطو در اطالاها
طابو ات نر رارا واوطت ا اطو در نساارا اا شهرها نر،الف وااا ایایو و اادا
تصرف ،اوط تلگراف ایراا نر رارا ط افاتهاا طالو و گمرکو نراا کالهاا وارداتو
طکفقا نه ،ا

ایراا نر،الف وااا ایراا در،وایات زار اااواو ناراا ا

دریافت وقون گمرکو نراا کاطاواهاا واوا لواا ا اطو طکفقا

نااریاو و

وم ،کال اا ااها اا

نه چا اا یوا طکفقا نا وا لردا،ات وقاون گمرکاو و نا وا ااجاا تشاریفات اااواو
گمرکو تر،اصهاا اجبارا کالهاا ایرااو اا گمرکات و تصرف ن وا اجاااها آاهاا
توین طکفقا (هماا /1 :صفحات گوااگوا) تصرف ا وااو راههاا و راهآها در یرایار
،ا

ایراا تصرف ا اطو نساارا اا فرودگاههاا ایراا اام نسااارا اا در،کااا تویان

ااروهاا طکفقا نراا او اث طقر ایکقرار ااروهااا ا ااطو و یاا،ک جااده دیاتااا ااا
ش ی ااروهاا طکفن نر اابارهاا گلا

و جاو و کلکارل ،االف اااوا تولاا و توایام اااا

کمبود زله نهدلا ،صادرات زار ااواو و اجبارآطاز زالت ایاراا ناه ،اا
طوارد فراواا حاو و نال در ،ا

شاوروا و ناروا

ایراا (هماا /8 :صافحات گواااگوا) کا ،و ضار و

شکم اتباع ایاراا تویان ااروهااا طکفقاا نا وا وجاود هرگوااه دیاکاویز اااواو شارارت
ا اطااا طکفقا
،ا

لاه اتباع ایراا و وع چل ی فقره ت ا نه طرداا و اااا ایراااو در یرایار

ایراا توین ااروهااا طکفقاا

ااروهاا طکفقا

تفکااش ،االف اااوا ،اااههااا اتبااع ایاراا تویان

یر ت طال و جواهرات ایرااوها دادا اا طغااهها و یار ت اثااث طلااال

طرد توین یرناااا طکفقا (هماا /2 :صفحات گوااگوا) و ااواع و ا سا طوارد طارتبن ناا
اق

واکمات دولت ایراا نهوی ه نااداشتهاا ،ودیرااه ا اتباع ا یاراا و اتبااع ،اارجو

طقام ایراا که طسکخ

دولت ایراا و تحت ا ارت دولت در ،اا

ایاراا طشاغول ناهکاار

نودا و تب ا نساارا اا ایرااااا نر ،الف وااا کشورا و لشارا ایراا تویان ااروهااا
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طکفقا ن وا ااجا تشریفات ااواو (طرکاز لا وهش و ایالاد ریایات جمهاورا /5 :2892
صفحات گوااگوا) همگو اشاا طو دهل که طکفقا ،ا

ایراا را دیتکام در رواگاار

جلگ جهااو طلا ،ود طودااسکل و نه ا کراضهاا دولت ایراا توجهو اموکردا .
 .6تحلیل یافتهها

در اگرشو تاریخو نه اق

نوطرفو ایراا در دو جلگ جهاااو روایکاو کرواولوویاا اا

اشغال ایراا در جلگ جهااو اول و جلگ نا ایراا در جلگ جهااو دو اراپه طوشود؛ ولاو
نراا فراتر رفک اا روایت تاریخو نه ا رطوری که نایا اا رویا اداگاراهاا نپرهاازیم و
واط ،دیگرا را درگار کلام .نراا ریا ا نه ای ه ف افزوا نر کما گرفک اا وقاون
و روانن نا المل ،اا یه چارچو ا را دیگر نراا تحلا ،یافکاههاا نهاره طاوگااریم کاه
هریا طوتواال نر اق

نوطرفو ایراا لرتوا ج ی نافالل  .هر یه ا ریه نه روایتهااا

تاریخو توجه طو کلل ؛ اطا اا دیا گاه تااریخاویسااا فراتار طاورواا  .اخساکا چاارچو
اهمات طسئله ا تنثار وپوللاکاا در جهتگارا طلایبات فراطراا ایراا ایت .طودااام کاه
جهتگارا ایراا در دو جلگ جهااو راهبارد ناوطرفاو ناوده ایات؛ اطاا اقا

هار دوا

آاهااا اشاااا طاودها کااه «اقااش وپوللاکااا طلفاو» (اطا اات  )122 :2835نااوده ایاات.
لاشااگاشکها ای ا ریه نراا کشورا که در چهارراه جهااو رار گرفکه چلا ایت:
هرگاه کشورا اا یا طو ات وپوایکرات یا نر،اوردار ناشا اماوتوااا ،اود را اا
تحولت جهااو دور اگه دارد و یا نه بارتو در اازوا رار گارد؛ ایرا نهااچاار نخشاو اا
یا ایکرات ا ا اطو ،واه نود و نای ی و کل ناا در

ایا طو اات اا آا ناه افام

طلافم طلو نه احو طالونو ایکفاده کل (اطا ت .)129 :2835
چارچو ا را دو ت اا ط ل ناادارا گو در طلایبات فراطراا ایراا ایت و ناا ایا
طفروض آزاا طوشود:
ایراا در طرکز ثق ،یاایت نا المللو و ر انت یاسکمو رتهاا نزرگ رار داشاکه و
لصر طهمو در چر،ها جهااو رت نوده ایت و نه هما یبب ناه دلاا ،طحا ودیت
تواا دا،لو طازاا اثرگذارا طحاان ،اارجو نار آا ایااد ناوده ایات؛ لاذا ا رت یاا
رتهاا نزرگ یاو اا طهمتری
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شمار طوآط ه ایت و در هر دورهاا که ارادها دا،لاو ناراا طراواو یاساکم طالاو
ناادارا گو ایراا افزایش داشکه نهتبم آا طازاا فشارهاا ،ارجو ااز افزایش یافکاهااا

( ایمو .)99 :2831
چارچو ا را یو اا ا ریههاا چر،هاا رت در یاسکم نا المللو آزار طاوکلا
و اشاا طوده که یاالهااا طلکهاو ناه جلاگ جهاااو اول دوره ا آشافکگو در یاایات
جهااو نوده ایت و یالهاا ل

اا جلگ اول جهااو صر فراریا ا ط ا،لاهجاویوهااا

رتمل ااه ایت که ای نار افزوا نر اشغال نه ایراا نه صورت طساکقام وملاه طاوشاود .اا
ای دی گاه رفکارهاا ه طوا ا ا نا المل ،نر ایاس چر،ههااا نللا در دوراا گواااگوا
طورد توجه رار طوگارد و اشااا داده طاوشاود کاه «ایاراا در تمااطو دورههاا در ط ارض
چر،ها جهااو ا رت ارار داشاکه ایات و ا رتهااا طهام در چر،اها طاذکور اااز اا
انزارهاااا طخکلااف طاال ا اتحاااد اپااکالف جلااگ کودتااا شااورش ته ی ا ات یااراطالو
لایگاهیااا و ی افوذ نهره نردهاا » (هماا .)38 :
اخسکا

اط ،ناراا وفا ایاکرات ا ناوطرفاو تضاما ناوطرفاو ا اال شا ه تویان

رتهاا نزرگ ایت .در جلگ اول رویاه ناه دلاا،گساکردگوجبهاههاایشدر ارولاا و
طلافم ،اود در ایاراا و ااگلاا

ناه دلاا،آیاابلاذیرا هلا و طلاافمگساکردها یاایاو و

ا کصادا،ود در ایراا نهوی ه افت و نام اا گشودا جبهههااا ج یا ،واهااا ناوطرفاو
ایراا نودا ؛ اطا در م ،اا چل طاه لاش اا شروع جلگ ا مال افاوذ انر ا رتهاا ناه وا
افراط ریا ه نود .روسها که اا یال  2929در شمال ایراا وضور ا ااطوداشاکل و وکاو اا
طرد طالاات طوگرفکل نا شروع جلگ ملاات ا اطو،ود را آزااا کرداا ؛ در واالو کاه
طکح ی (آلماا و ثمااو) ااز نراا دیکاانو نه چاهها و تنیاساات افکاو جلاو ایاراا نرلاا
کردا طغااا در افغااسکاا هل آیااا طرکزا و فقاا نراا کایک اا فشار جبهها اصالو
جلگ در ارولا در لو کشاا ا ایراا نه جلگ نودا (طالیوتوااو  .)12-53 :2813تر ها
اا انک اا جلگ ااروهاا ،ود را در طرا طسکقر کردا و اا آزاا اککبر  2922طلاطن طاراا
کلار دریاچها اروطاه را اشغال کردا  .ااگلاسوها که ناهظااهر ناا ناوطرفاو ایاراا طوافقات
کرده نودا در م ،نه ای یاایت اوکرا اگذاشکل .
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و رویااه در ایاراا ف الاات طانطوراا آلماااو را ناشاکر کارد؛

توی ها ف الاات ااگلاا

نهگواهاا که ایراا لودر لو اسبت نه وضور واا ناگااه ا کراض و یاایت نوطرفاو ،اود
تضما نوطرفو اا طرف یاو اا انر رتها اطاله را نراا وضاور

را گوشزد طوکرد.

رتهاا دیگر فراهم کرد .در جلگ جهااو دو ااگلا

و شوروا اا یاایت نوطرفاو

ایراا انراا رضایت کردا  .رویاه انک ا نا یاایت نوطرفو ایراا طوافن نود؛ ایرا نام داشات
که اا ایراا نه لواا لایگاهو لاه آا کشور ایکفاده کلل  .دولات آلمااا اااز چاوا روانان
،ونو نا ایراا داشت یاایت وف وضام طوجاود را تارجا طاوداد و ناا ناوطرفاو ایاراا
طوافن نود؛ گرچه ای یاایت کمال طالو دولت آلماا ابود .ا رتهااا نازرگ در هار
دو جلگ در انک ا یاایت نو طرفو ایراا را لذیرفکل ؛ اطا اا اواین یال  2922دولات ایاراا
را نه هماارا نا آلماا طکهم کردا و اصارار کرداا کاه دولات ایا راا رانااها ،اود را ناا
آلماا ام کل ؛ نلانرای اطاله نراا وضور ااگلا

و رویاه در ایراا فراهم ش .

جلگ جهااو اول

جلگ جهااو دو

وضور روسها در شمال ایراا اا یال 2929

اطالااهیااااا هماااارا ایاراا نااا آلماااا در

اوکرا ااگلاسوها نه یاایت نوطرفو
گسکرش ط ا،لها ااگلا

جلگ جهااو دو نراا وضاور ااگلاا

و

و رویاه در ایراا رویاه در ایراا

وضور ا اطو هماطاا ثمااو رویاه آلماا طو ات وپوایکرات یا نوهمکاا ایراا
وضور آطریاا ناه هماراه دو اااروا طکفان

و ااگلسکاا در ایراا

یانقهدار در ایراا
ج ول :1

تضما نوطرفو توین رتهاا نزرگ

اط ،دو در وف نوطرفو تواا طقاوطت دولت نوطارف در وفا راهبارد نرگزیا ه
ش ه ایت .در اق

نوطرفو ایراا دولت اطالگار ش و کمااناش اا ها ها هااچ کاارا

نراموآط ؛ نهگواهااکه ااهماهلگو طجل

و دولت در طقانله نا رتهااا ،اارجو اطالاه

را نراا ض ف واوطت ایراا در جلگ جهااو اول فراهم کرد .ای اطر فرصت را نه رویااه
و ثمااو داد تا واا ،ود را در آذرنایجاا طکمرکاز کللا  .هماا صافآرایاو طااا و در
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نرانر نوطرفو ایراا نود؛ ن ی ترتااب فکاور دولات ایاراا در ا ماال وقاون وااکماکش نار
یراطا

نه ااتوااو در اگه داشک ایکرات ا نوطرفو طلجر ش و اطاله را نراا اشاغال ایاراا

فراهم کرد .در جلگ جهااو دو ااز نا توجه نه ض ف واوطات ایاراا ناوطرفاو درگارو
هرچه طسل تر ش ا ارایانو طوش  .اوضاع ا کصادا دوراا اشغال ایراا ااز و،ام ش :
طلت گرفکار تلگو و گرااو ارخها  ...دولت را طجبور نه چاپ کازذ کردا و ،ری هاا
،ودشاا را نه لول طملات نرگزار کردا و گفکل در طقان ،طال ذ،ااره کارده آ،ریار
رض ،ودطاا را طولرداایم .طق ارا هم طال نه ناااا ریااا ا  .طباالغ گازاف طلبااار
طاا یم که رویاه در طقان ،تا اطروا که  19طاارس  2923ایات کراوزلاو طاو،وااا و
آطریاا جل

طولردااد زالب نوطصارف .هلاوا اارخهاا نالیات؛ طارد در اومات و

اگرااو (ه ایت .)211 :2815
اوضاع ا کصادا ااهمگسااخکها ایاراا ناه کااهش اراش لاول نسان رضاها لاول و
ااکشااار ایااالاس و ا ااااا وا نااه ااگل اا

و شااوروا طلجاار ش ا  .یاارااجا دولاات نااراا

ناالردا،ت وا ها نه ااروا یو در جهت ناایااا اوضاع ا کصادااش گرایش لاا ا کارد
که ای ،ود اطلو نراا اق

نوطرفو نود.
جلگ جهااو اول

جلگ جهااو دو

گرایش واوطت ایراا نه وف نوطرفاو اا ضااا ف (ا ااااطو یاایاااو و ا کصاااادا)
طرین رتمل یااا ااروا طسل

واوطاات طرکاازا ایااراا در اگااه داشااک

همراهاو نااا آلمااااوهااا و کسااب ومایات اا ایکرات ا نوطرفو نه لاواا فاراهمکللا ها
آاهااا کااه اطالااهیاااا اقاا

،ودنااه،ااود فرصااات وضاااور رویااااه و ثمااااااو در

نوطرفو نود

آذرنایجاا

ض ف ا کصادا واوطت طرکازا ایاراا در
اگه داشک ایکرات ا نوطرفو و فراهم شا ا
اطاله نراا گرایش نه ااروا دیگر
ج ول  :8ااتوااو دولت ایراا در طقاوطت نراا وف ایکرات ا نرگزی هش ها نوطرفو
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در الگوا هالسکو دولت نوطرف ابای اجااه ده که رتهااا ،اارجو اا ،ااکش
نراا طقاص ا اطو ایکفاده کلل  .ا اطات جلگو روسهاا در ،اا
نا

ایاراا در جلاگ اول

ش اطاله نراا وضور ثمااو و ااگلسکاا وکاو ن ا اا تخالاها اواا روس فاراهم

شود .در جلگ دو ل

اا ومله ا آلماا نه شوروا ایراا اهمات یاونالجاشاو کساب

کرد .دلا ،اول داشک ،اوط ارتباطو طلایب نراا اریال کما نه شوروا نود کاه راهاو
کوتاه و اط طحسو طوش ؛ نهگواهااکه اا ا ر نریکاااایوها واااتو ناودا طسائله ایجاا
طوکرد که در صورت

هماارا ایراا نا طکفقا

دولت ایراا ناه اور وادار ناه لاذیرش

شود .دلا ،دیگر ای نود که ایاراا طاالا للاو ارتبااط ااگلاساوهاا را ناا هل ویاکاا و اقااط
اطپراتورا دیگر نر رار طوکرد.
جلگ جهااو اول
ا ا اطات جلگ او روسهااا در ،ااا

جلگ جهااو دو
ایراا نراا اریاال کماا

ای اراا ایکفاده اا ،ا

اطالاااهیااااا وضاااور اا رتهاااا ناااهویاا ه نااه شااوروا نااا ه ا ف طماا اات اا یااقوط
فراهمآطا ا نهاااه ناراا ثماااوهاا و یاپ

شااوروا و نااهویاا ه جلااوگارا اا یااقوط

افزوا،واهو آلمااوها

چاههاا افت فقاا

ج ول  :2اجااه دادا اجبارآطاز نه رتهاا ،ارجو در ایکفاده اا ،ا

اص ،رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما

ایراا نراا ااجا طقاص ا اطو

اا دیگر ط اارهاا وف نوطرفو ایات .دولات

نوطرف نای نا طکخاصماا رفکار یاساا داشکه ناش و در روانن زارا اطو ااز نا وا تب اا
رفکار کل  .ایراا در آزاا جلگ اول صاوب دولات فرولاشاا هاا ناود کاه تاواا رفکاار در
نرانر رتهاا دیگر را ا اشت .ا ا طشروطات جاگار اش ه ناود و هامچلااا ااگلساکاا و
رویاه

رتهاا نالطلااع صحلها یاایات و ا رت در ایاراا نوداا ؛ ناه طاورا کاه ناا

راردادهاا  2921و  2925ایراا را تقسام کرده نودا  .در نحبووها جلگ اول نسااارا اا
رجااال ایراا او اا نااا افاارت اا لاش االها روس و ااگل اا

در ای اراا رو نااه آلمااااوهااا و

ثمااوهاا آورده نوداا کاه اولاو صال ت و لاشارفت تالولوویاا ،اارهکللا ه داشات و
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گذشکه ا ن ا در ایراا ا اشت و دیگرا لااایالطاسم و اتحاد جهاا ایال را نه یاد ایرااااا
طواا ا،ت .ایراااااا لااش اا آزااا جلاگ جهاااو دو

ال اه ا کمااناش گساکردهاا ناه

ورط ها لا اکرده نودا که نهیر ت هم گسکرش طویافت .روانن ناارگااو ،اارجو ایاراا
نا آلماا اا یال  2985رش فزایل هاا داشت .طسئله ا هل نراا نریکاااا چلااا طهام ناود کاه
اموتوااست افوذ ت ریجو آلمااوها را در یا،کار یاایو و ا کصادا ایراا اادی ه ااگارد.
جلگ جهااو دو

جلگ جهااو اول

رشا فزایلا ها رواناان ناارگااااو ،ااارجو دولاات ااااتواا (ط ا،لااهلااذیر و افوذلااذیر)
ایراا نا آلماا نه همراه کاهش طاراودههااا طرکزا نه هماراه شاا،گاارا اا یشاههااا
ط مول ناارگااو ا اطو و صل کو نا نریکااااا آلماادویت در طااا اخبگاا ایرااو و تب ی،
و رویاه و نام اا چارگو آلمااو ها نر فقاا
ران و افغااسکاا و تصرف هل

ای اراا نااه چهااارراه طراف ااها چهااار ا رت
نزرگ در جلگ

ج ول  :5اص ،رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما توین دولت نوطرف

 .7نتیجهگیری

نوطرفو ایراا در جلگهاا جهاااو اول و دو هااچیاا اا اااواع ناوطرفاوهاا (طو ات
طسلحااه داپم و طالن) ابود؛ چوا ناا وضا ات یاایاو ا ااطو ایاکرات یا و وپوللاکااا

ایراا ص ن اموکرد .تاالاف دولت نوطرف ی لو ،ودداراکردا و جاابدارا ااردا
اا یوا دولت ایراا اموتوااست ر ایت شود؛ ایرا ایراا نراا رهاایو اا ایاک مار رویااه و
نریکاااا ااماگاهو نه آلمااو هاا در هار دو جلاگ و ثماااوهاا در جلاگ اخسات داشات و
نهوی ه در جلگ جهااو دو رفکارش نا طرفهاا طکخاصم که ابردشااا در ارولاا و ،اار
اا ارولا اا یال  2982آزاا ش ه نود نرانر،واهااه ابود .در تمایز لاشگفکه طااا نوطرفاو و
گرایش نه نوطرفو نوطرفو ایراا در هر دو جلگ اا اوع دو ناود کاه نسااار و نااشاکا
اق
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وضع بیطرفی ایلران در وضع بیطرفی ایلران در نگه داشتن بیطرفی از منظر
جنگ جهانی اول

جنگ جهانی دوم

روابط بینالمللل و حقلو

بینالملل

و ااوع مل او و نهاارهگا ارا اا و ااوع مل او و نهاارهگا ارا اا عدماستفاده از سلرزمین بله
یااااراطا ایااااراا اا یااااوا یااااراطا ایااااراا اا یااااوا عنوان پایگاه عملیات نظامی
رتهاا درگار
تمایاا ،اااا

رتهاا درگار

از سوی طرفهای متحارب

نااه کمااا نااه ااااتوااو ذات او دولاات طرکاازا عدمارائه ی کمک نظامی به

آلمااااوهااا نااه همااراه تصاارف ایااراا در کمااا ا اااطو نااه طرفهای متخاصم
رتمل ااااها ،ااا

ایااراا و

ا رتهاااا درگاار نااه همااراه

تقاضاااا فااورا ایااراا نااراا تمای ،لراکل ها نر،و اخبگاا
طخاصمه

تر

در ط دریاااااو ناااه ثماااااو و
آلماا

طماا ت رتهااا نازرگ اا ااتواا اا تشاا ،اتحاد ا اطو و عللدم تشللکیل اتحادهللای
درگارشاا ا دولاات ایااراا نااا تقسام ایراا نه طلاطن افوذ
طقولها اتحاد ا اطو

نظامی با دیگر دولل هلا در
دوران صلح

ااتوااو دولت طرکزا ایراا در ااتوااو دولت طرکزا ایراا در متقاعد کلردن دولل هلای
طکقا یااا دیگراا

طکقا یااا دیگراا

دیگللر بلله سللودمند بللودن

استراتژی بلیطرفلی بلرای

منافعشان

ااتواا اا درگارا نا رتهاا ااتواا اا درگارا نا رتهاا اجتناب از درگیری نظامی با
نزرگ و همسایگاا

نزرگ و همسایگاا

قلللدرتهلللای بللل ر

و

بحللرانهللای موجللود در

همسایگی

رتمل ا فونال اادها ارتاش ااتوااو ارتش ااطل م و ض اف مقاوم
شوروا و ااگلسکاا
ا
ابردها
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فشار قلدرتهلای خلارجی
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ا
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در جنگها

ابردها
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ااااتوااو ذاتاو ایاراا در تجهااز اااتوااو ذاتاو ایاراا در تجهااز عدم تجهی و فلراهمکلردن
رتهاا نرتر

رتهاا نرتر

تسهیالت نظامی به نفع یکلی

از متخاصمین

رتملاا ا افاااوذ شاااوروا و لااذیرش طماا اات اا اچااان نااه منللع حمللل وسللایل جنگللی

ااگلسااکاا در ایااراا نااهطثانااها دلاا ا ،ضا ا ف ذاتا او دولااات قاچا
طاااا و نااراا اچااان نااه همااراه طرکزا نه همراه اچان ایالحه
اا قاد لاماا یهجاابه

و طهمات توین آلمااوها

یاو اا طرفا طخاصمه

هرگوااااه رفکاااار (نرانراااااه یاااا متخاصمین

اانرانرا رفکار دولت طرکزا ناا ااتوااو دولت طرکزا در اتخاذ اصل رفتار برابر و مساوی بلا
اانرانرااه) در طقان ،رتهااا
درگار

در ا،کااا اار گاااارفک همااااها ااتوااو دولت طرکزا ایراا ناه منع ارائهی اطالعات نظامی
طق رات ا اطو کشاور ناا قا

همراه کمااهااا زارریامو به متخاصمان

لاماا یهجاابه توین طکفقا

نر،و اخبگاا یاایو و ا اطو
ایراا نه آلمااوها و ثمااوها

تساالام طالاان ااااروا دریااایو ابااود جلااگ دریااایو (اطالااو تمکللللین بلللله تللللدابیر

ایاا اراا نااااه همااااراه اااااانودا نودا رصاه ا ابارد ثماااو و کنترلکنندهی کشتی هلای

نسااریاریم ااوگاااا ایاراا و در آلماااا نااا رویاااه و ایااراا در جنگی متخاصم
ا،کاار گرفک هماها طقا رات زاار کشااور) نااه همااراه ابااود
ا اااطو کشااور نااا ق ا لاماااا ااروا دریایو در ایراا
یهجاابه توین طکفقا
ج ول  :1اق

نوطرفو ایراا در دو جلگ جهااو در چارچو الگوا درهمکرد
روانن نا المل ،و وقون نا المل،
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-

ایمو لو« .)2892( .یاایت ا رتهااا ناا المللاو در نرانار دولات و جریاااهااا

یاایو و اجکما و طو جلگ جهااو دو » .تاریخ روابلط خلارجی .س  .28ش .52
نهار .صص .289-225

-

ایمو فرهاد« .)2831( .اگرشو تئوریا نر طراوو ط ل ناادارا گو یاایت ،اارجو

-

« .)2833( .---------ا ریههااا چر،اهاا و اگرشاو تحلالاو در طاورد اطلاات طلاو

ایراا» .ژئوپلیتیک .س  .8ش  .2لاالو .1نهار .صص .211-91

جمهااورا ایااالطو ای اراا در یاسااکم اااوی ن اا الملاا .»،رهیاف ل هللای سیاس لی و
بینالمللی .ش  .21نهار .صص .222-19
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-

وا یا ب ال لو .)2833( .اصول سیاس

خارجی و سیاس

بینالملل .تهاراا:

یمت.
-

گل نخش اطااو طحس  2835( .الف)« .تحلا ،اشاغال ایاراا در جلاگ جهاااو دو در
چارچو اه اف و ایکرات اهاا کالا طکفقا (ااگلا
خارجی .س  .3ش  .82نهار .صص .121-228

-

و شوروا)» .تلاریخ روابلط

« .) 2835( .--------------وضور آلمااو هاا طقام ایراا نهاااهاا ناراا اشاغالایراا در جلگ جهاااو دو » .تلاریخ روابلط خلارجی .س  .1ش  .13لاایاز .صاص

.112-299
-

لوفت ل« .)2832( .،یاایت نریکاااا در شرن ایاراا طاو جلاگ جهاااو اول» .ترجماها

طریم نهراطااا .تاریخ روابط خلارجی .س  .1ش  1و  .3تانساکاا و لاایاز .صاص -15
.225

-

لاک،فال هلراویلساوا .)2832( .تاریخ اروپا از 1115م بله بعلد .ترجماها فریا ه
رهچهدازو .تهراا :لمو و فرهلگو.

-

طانرلو جامزفردریا .)2819( .عملیلات در ایلران (جنلگ جهلانی اول-12 :

-

طجا طحم ا لو .)2892( .انگلللیو و اشللاال ایللران در جنللگ جهللانی اول.

 .)1214ترجمها کاوه ناات .تهراا :ریا.

ترجمها طصافو اطارا .تهراا :طثیسها طاال ات و ل وهشهاا یاایو.
-

طرکز ل وهش و ایالاد ریایات جمهاورا .)2839( .اسلنادی از اشلاال ایلران در

جنگ جهانی دوم ،ج  :1تحمیل پیمان سهجانبه ،اعالن جنلگ بله آلملان،
تصرف اماکن و اموال .تهراا، :ااها ککا .

-

 .)2839( .---------------------------اسللنادی از اشللاال ایللران در

جنگ جهانی دوم ،ج  :2سانسور و مداخله در امور پولی و مالیلاتی .تهاراا:
،ااها ککا .

-
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 .)2839( .---------------------------اسللنادی از اشللاال ایللران در

جنگ جهانی دوم ،ج  :3راهها ،راهآهن و فرودگاهها ،قطع درختان ،نلان
و غله ،مهاجرین لهستانی در ایران .تهراا، :ااها ککا .
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-

 .)2892( .---------------------------اسللنادی از اشللاال ایللران در

جنگ جهانی دوم ،ج  :4قتل ،تعدی ،تجاوز و نقض حاکمی  .تهراا، :اااها
ککا .

-

 .)2892( .---------------------------اسللنادی از اشللاال ایللران در

-

ملی در جنگ جهلانی اول .تهاراا:

جنگ جهانی دوم ،ج  :5بازداش

و تبعید .تهراا، :ااها ککا .

طالیوتوااو لارضا .)2813( .ایران و دول
قلوس.

-

ا ا طافو رضا لو .)2818( .کتاب سب  .تهراا :اشر تاریخ ایراا.

-

اقابااده اوم  .)2833( .جامعهشناسی بیطرفی و روانشناسلی ان واگرایلی

-

ورا لاکرو .)2832( .فرهنگ حقو بینالمللل جنلگ هلا مسللحانه .ترجماه ا

در تاریخ دیپلماسی ایران .چ  .8تهراا :واارت اطور ،ارجه.
یااطا کر ااده و ککایوا وسا ا اد .تهراا :یریم.

-

هالسکو کالوا جاکوا .)2818( .مبانی تحلیل سیاس

بینالملل .ترجمه ا نهارا

طسکقامو و طس ود طار یرا .تهراا :واارت اطور ،ارجه.
-
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ه ایت طه ا لو .)2815( .خاطرات و خطرات .چ  .1تهراا :اوار.
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