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 چکیده

طور کامل در قدم اول اند که با شرح وقایع جنگ جهانی بهگران در این پژوهش تالش کردهپژوهش

روشن از وضعیت سیاسی و  ترتیب از شروع تشکیل دولت سوم، تصویریو بعد تشریح اتّفاقات و وقایاع به

هایی بودند که با حمایت آلمان پیروز اجتماعی ایران در آن دوران بسازند. بیشتر اعضای این مجلس دموکرات

-نشدنی ایرانیان و به های آلمان موافق بودند و انزجار از متّفقین عضو جداشده بودند و مسلماً با سیاست

فرار از حمالت روسیه از تهران رهسپار شهرهایی شدند که مقصد ها بود. این افراد برای خصوص دموکرات

های روی کار ماندنش جا دولتی موقت تشکیل دادند. این دولت در طول سالشان کرمانشاه شد و در آننهایی

ها و دیگر اعضای مجلس سوم بدون که مهاجرت دموکراتباتوجه به این خوش تغییرات بسیاری شد.دست

میسّر نبود، سعی شده در این پژوهش باتوجه به موقعیت استراتژیک کرمانشاه و موقعیت حمایت آلمان 

 اجتماعی آن، تأثیر این عوامل را بر تمایل به متحدّین و دستیابی متّحدین به اهدافشان بررسی شود.

 ها، متّفقین، متّحدین، کرمانشاه دولت موقت، دموکرات کلیدواژه: جنگ جهانی اول، دولت سوم،
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 بیان مسئله-1-1

-ریش( با قتل ولیعهد ات1293)معادل با مرداد سال 1914جوالی سال  28جنگ جهانی اول در     

 با درگیری میان دوگروه این جنگ شروع شد. ،بود ینهای بوستوسط قاتلی نوزده ساله که از صربمجارستان 

فرانسه و روسیه که دول  شدند و انگلیس،مجارستان و عثمانی که دول محور نامیده می-عمده، آلمان، اتریش

 1918آغاز شد. در سال  ،تشکیل داده بودندایاالت متحده نیز به متفقین پیوست( را  1917متفق) البته در سال 

) 1919ژوئن سال  28در  داد وکه به جنگ جهانی پایان  شدامضا  یبسهای مرکزی آتشبین متفقین و دولت

 .رسمی شد سای این پایان( با پیمان ور1298معادل تیر سال 

المللی این پیامدهای بین باز از طرفی بود. ولیواکنش اولیه دولت مرکزی ایران به شروع جنگ اعالم بی

، شمال و جنوب ایران توسط نیروهای 1907در پی قرارداد  جنگ مصون نماند و به طور ناخواسته درگیر شد.

ها را به ایران جلب کرد و اشغال شده بود. حضور متفقین توجه عثمانی 1910/1289انگلیسی و روسی از سال 

کنند. درنتیجه این مناطق به یکی از  زو شمال غربی ایران تجاوها را برانگیخت تا در اوایل جنگ به غرب آن

 طرفی ایران را اساساً ناممکن ساخت.میادین اصلی نبرد در جنگ جهانی اول تبدیل شده بود و بی

ها از حل های سیاسی داخلی از دیگر سو سبب شده بود که کابینهسو و بحرانهای خارجی از یکفشار

اشند و یکی پس از دیگری سقوط کنند. حکومت مرکزی چنان دچار اختالف و چند توان بمشکالت کشور نا

آوردند. روشن است گاه بیش از چند ماه دوام نمیآمدند هیچهای مختلفی که سر کار میدستگی بود که دولت

ال کند. اما طرفی را دنبتوانست سیاست بیکه اگر دولت مرکزی ایران قوی و کامالً جا افتاده بود، به خوبی می

-( و هم کابیـنه مستوفی1293تـیر/1914کرده بود )ژوئـیه گذاریتاج تازگیبههم احمد شاه قاجار 

الوزرای ایران( به شدت ضعیف و ناتوان بود. در نتیجه برخی از ایرانیان بر آن شدند که اتّحادی الممالک)رئیس

 تشکیل دهند.

ها های ایران آلمانیایرانیان باعث شد برخی دموکراتدر نتیجه احساسات ضد روسی و ضد انگلیسی 

آمد. درکل افکار عمومی مردم و آلمان تهدید مستقیمی علیه ایران به حساب نمیرا متحدان درخوری تلقّی کنند 

های روس و انگلیس به متحدین تمایل پیدا کرده بود. فعالیت ها و جنایتبه جهت نفرت و انزجار از مداخله

ای را وارد صحنۀ سیاسی ایران کرد که قواعد کهنۀ بازی را به هم زد و این برای ها در ایران عنصر تازهآلمانی

که مجلس سوم تشکیل جلسه داد، به دلیل نفوذ آلمان  1293در آذر  گرایان خوشایند بود وها و ملیدموکرات

 نفر عضو مجلس عضو حزب دموکرات بودند. 136سی نفر از 
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از آلمان مشکوک شدند و تصمیم  ها به طرفداریهای دموکراتها نسبت به فعالیتو روس هابریتانیایی

هایی که در قزوین ساکن گر خود بیفزایند. وضعیت چنان بحرانی شد که روسهای اشغالگرفتند به تعداد نیرو

-ای از سیاستعده بودند به سمت پایتخت حرکت کردند. سی نمایندة دموکرات به همراه چند روزنامه نگار و

مداران بانفوذ اعتدالی، راهپیمایی طوالنی خود را آغاز کردند و از تهران به قم مراجعت کردند. احمد شاه نیز در 

ها بپیوندد، ولی سفیران روس و انگلیس که این تصمیم را به منزلۀ مخالفت با خود و ابتدا تصمیم گرفت به آن

 شاه را از اندیشۀ انتقال به قم منصرف کردند.دانستند، گرایش حکومت به متحدین می

گروهی که از تهران خارج شده بودند در قم کمیتۀ دفاع ملی با همکاری مأموران آلمانی تشکیل دادند 

جا به سمت ها به قم شد. مهاجران به ناچار از قم به کاشان و از آنو این حرکت باعث حملۀ دوبارة روس

را تشکیل دادند. دولت موقت به عنوان تنها دولت « دولت موقت ایران»جا نکرمانشاه حرکت کردند و در آ

های محور قرار گرفت. این دولت در اثر فشارهای بریتانیا و روسیه بارها تغییر قانونی ایران مورد شناسایی دولت

ور انیا به آن حملهمکان داد و آخرین بار وقتی که دورة دوم دولت موقت در کرمانشاه تشکیل شده بود، ارتش بریت

 شد و آن را نابود کرد. 

در این پژوهش سعی شده که تأثیرات تشکیل این دولت، با مقایسۀ کرمانشاه پیش از جنگ و پس از 

عنوان مقصد مهاجرت و نقش آن در تر مانند علت انتخاب کرمانشاه بهآن بررسی شود و به موضوعات فرعی

 تمایل به متّحدین بررسی شود.
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 اهمیت پژوهش-2-1

کرمانشاه مشخص  بسیاری از تغییرات فرهنگی هش صورت گرفته در این است که منشأپژو فایدة

تری در ارتباط با تاریخ محلی کرمانشاه در زمان جنگ جهانی های بیشچنین این پژوهش آگاهیهم. شودمی

وجه به اینکه در باب تأثیرات تشکیل دولت دهد و جنبۀ آگاهی دادن به اقوام فعلی کرمانشاه دارد. با تاول می

 گردد.موقت بر کرمانشاه تحقیق مستقلی صورت نگرفته اهمیت پژوهش آشکار می

 

 های پژوهشپرسش-1-3

ترین سوال پژوهش بررسی اوضاع کرمانشاه قبل و بعد از تشکیل دولت موقت است و در کنار آن مهم

 رت و دلیل انتخاب کرمانشاه به عنوان مقصد را مطرح کرد.های فرعی از جمله انگیزة مهاجتوان پرسشمی

 

 اهداف-1-4

 اهداف اصلی:
 تشکیل دولت موقت بر کرمانشاههای پیامد-

 اهداف فرعی:
 بررسی کلّیت جنگ جهانی اول -
 های آلمان در ایران و عثمانیهای آلمان در طول تاریخ و ارتباط آن با سیاستبررسی سیاست-
 ایران پیش از جنگ جهانی و تشکیل احزاببررسی اوضاع -

 کرمانشاه برای تشکیل دولت موقتهای مهاجرت و چگونگی انتخاب انگیزهبررسی  -

 بررسی سرنوشت دولت موقت و تأثیرات جنگ جهانی برروی کرمانشاه-
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 فرضیات-1-5

استان مرزی به ترین در آن زمان کرمانشاه نزدیکبه دلیل اینکه گران این است که فرضیه پژوهش

ها با نفوذی که در مهاجرین داشتند برای اینکه بر علیه ترین راه برای ورود به ایران، آلمانعثمانی بود و راحت

تر کنند و با کمک عثمانی دشمنان خود عشایر را بشورانند سعی کردند تا مهاجرین را به متحدین خود نزدیک

جایی که مهاجرین بدون هیچ پشتوانه مالی ه متفقین عمل کند. از آنای بسازند که بر علیگونهدولت موقت را به

ها داشتند ها و سرمایۀ مالی آنو نظامی دست به چنین مهاجرت بزرگی زدند، مسلماً وابستگی زیادی به آلمانی

 کردند و با انتخاب کرمانشاه به عنوان مقصد موافقت کردند.و برای راضی نگه داشتشان هر کاری می

 

 های پژوهشمحدودیّت-1-6

در مسیر انجام هر کار تحقیقی بدون شک موانع و مشکالتی وجود دارد و اگر این موانع وجود نداشت، 

شد. در جریان انجام این تحقیق نیز موانع و مشکالتی زیادی پیش کار تحقیق از کیفیت باالتری برخوردار می

ع وسیع است. موضوع این رساله نیز چون پژوهش محلی آمد. مطالعات تاریخی نیازمند در اختیار داشتن مناب

در داخل کشور در دسترس نیستند. منابع قدیمی و اصلی است با محدودیت منابع مواجه است. بسیاری از منابع 

بسیار کمیابند و این منابع تجدید چاپ نشدند و حتی اگر در داخل کشور در دسترس باشند امکان دستیابی به 

 ای مربوط به مهاجرت( برای ما وجود نداشت.ها)مثل آمارهآن

های معتبر نامهها و پایانها و مقالهگیری از برخی کتابالبته تا حدودی جبران این کمبود منابع با بهره

های مورد نیاز برای مقایسه میسر شد ولی اطالعات کم درمورد اوضاع کرمانشاه پیش از جنگ، کیفیت و شاخصه

 را بسیار کاهش داد.
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 پیشینۀ پژوهش-2-1

به  یراناول در ا یجنگ جهان یراتموضوع نسبتاً محدود است. درمورد تاث ینا ةپژوهش دربار سوابق

ها نپرداختند یامدپ یتوجه داشتند و به بررس یعاند که به وقادرآمده یربه رشته تحر آثاری هاکرد ةخصوص دربار

گران پژوهش یها برایقاز منابع و تحق یاریبه بس یابیامکان دست ینچننشده است. هم یبررس یزو علل مهاجرت ن

 .بزرگ در سر راه پژوهش بود یهایتاز محدود یکینبود و در کل کمبود منابع  یرامکان پذ

ارشد  ینامه کارشناسیاناعظم مقدم در پا ،ر جبهۀ شرقاول د یخصوص شروع جنگ و جنگ جهان در

موضوع پرداخته  یندر چهار فصل به ا« اول یجنگ جهان یبه رو یکاآمر یرنقش و تأث یبررس»ا عنوان خود  ب

به جنگ  یکاورود آمر یلاست. در فصل اول به موضوع علل شروع جنگ پرداخته شده و در فصل بعد به دال

 یراتبه تاث "اول یجهان پس از جنگ جهان"با عنوان  یو در بعد یکاآمر یراتدر فصل سوم به تاث پرداخته.

 .پرداخته است یجنگ به طول کل

قم در  یو اجتماع یاسیاوضاع س»ارشد خود با موضوع  ینامه دوره کارشناسیانکلهر در پا یعل محمد

اوضاع »و در فصل بعد  «اول یقم در جنگ جهان یاسیاوضاع س»در فصل سوم با موضوع « اول یجنگ جهان

 یهااز مکان یکی کهاول پرداخته  یقم قبل و بعد از جنگ جهان یتبه وضع« اول یقم در جنگ جهان یتماعاج

در دولت موقت و مهاجرت به کرماشاه  یبوده که نقش مهم یدفاع مل یتۀاست و مکان کمبوده یناستقرار مهاجر

 .داشته است

 یاول به رو یجنگ جهان یو اقتصاد یاسیس یهایامدپ»ارشد خود با موضوع  هنامیاندالوند در پا زهرا

و دولت  یدفاع مل یتۀکم یلبه مجلس سوم و تشک "اول یدر جنگ جهان یرانا"در فصل دوم با عنوان «یرانا

پرداخته است و  یاجتماع یهایامدبه پ یو در بعد یاسیس یهایامدموقت اشاره کرده است. در فصل بعد به پ

دالوند در این پژوهش به تأثیرات معیشتی جنگ و  .اشاره شده است یزها نها و تورمیدر فصل آخر به قحط

های آن زمان اشاراتی کرده که تأثیرات اقتصادی طوالنی داشتند ها و قحطیها توجه زیادی داشته و به غارتقیام

 ها شرایط سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داده اند.و تا سال

به « الملل اولینکرمانشاه در جنگ ب»ارشد خود با عنوان  یکارشناس نامهیاندر پا یفیعزت اهلل شر آقای

و کرمانشاه در جنگ  یراندو بخش است که بخش اول آن به ا ینامه دارایانپا ینا .موضوع پرداخته است ینا

 ین. در اپردازدیاول م یجنگ جهان یانتا پا یعثمان یاول و در بخش دوم به کرمانشاه از ورود قوا یجهان

 .اشاره شده استتشکیل دولت موقت و تنها به روند  جنگ نشده یجبه آثار و نتا یااشاره نامهیانپا
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« کردستان یقوم یاول بر حرکت ها یجنگ جهان یرتاث»با عنوان  یدیسع یدرح یآقانامه یانپا چنینهم

 یتبه علل اهم یمکوآغا س یلدر کردستان قبل از شورش اسماع یقوم یهاحرکت یدر فصل اول در بخش بررس

کرده  یطول جنگ بررس رکردستان را د یتوضع ینچنبزرگ به آن پرداخته و هم هایکردستان و تمرکز قدرت

 اقتصادی، یاسی،س یراتثأت یبه بررس یکم «کردستان یاول بررو یجنگ جهان هاییامدپ»در بخش  .است

گر به صورت گرفته و بیشتر توجه پژوهشت. این پژوهش به روش مقایسه پرداخته اس یو فرهنگ اجتماعی

های آن متمرکز ها و ضعفهای کردستان و علل ناکامیروی ماهیت شورش سمکو و مقایسۀ آن با سایر شورش

 شده.

 «یدولت ملّ یلاول و تشک یکرمانشاه در جنگ جهان»نامه خود با عنوان یاندر پا یزن یمیسل یهد خانم 

بروز جنگ پرداخته و در بخش دوم به ظهور و سقوط دولت  یل و چگونگدر دو بخش که در بخش اول به عل

. در این پژوهش نیز دهکر یدولت موقت از تهران تا کرمانشاه را بررس یلمراحل تشک یپرداخته و تمام یمل

 تر به روی دالیل گرایش ایرانیان به آلمان بوده.گر بیشتمرکز پژوهش

تا  یتکرمانشاه از مشروع یو اجتماع یاسیس یختار»خود با عنوان  نامهیاندر پا ینظر یمجتب چنینهم

جنگ در  یعاول است به شرح وقا جهانی جنگ ۀکرمانشاه در آستان ةدر فصل پنجم که دربار« ت رضاخانحکوم

در این پژوهش تأثیرات انقالب مشروطه و احزاب مختلف را بر روی کرمانشاه و معیشت  .کرمانشاه پرداخته

 ررسی کرده.مردم آن ب

 یدر جنگ جهان یو دولت مل یرانا»ارشد خود با موضوع  یکارشناس هنامیاندر پا یتوان یمالئ علیرضا

 ةبه طور کامل نحو یقبل یهانامهیانپرداخته که مانند پا یدر بخش سوم به ظهور و سقوط دولت مل« اول

پرداخته که  یزاستانبول ن هآن ب یو مهاجرت اعضا یداده شده و در فصل بعد به افول دولت مل یحمهاجرت توض

ز دیگر موارد مهم این ت و یکی اداده شده اس یکرمانشاه بعد از دولت مل یطدرمورد شرا یدر آن اطالعات

 بندی اهداف و توضیحات کامل دربارة احزاب مختلف و تشکیل مجلس اول بود.پژوهش دسته
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 اولجنگ جهانی -1-3

 1دالیل شروع جنگ-1-1-3

، کجا و کی پاسخ های چیقدر به ما نزدیک است که بتوانیم به بسیاری از پرسشزمان جنگ جهانی آن

و عکاسی که در قرن نوزدهم اختراع شد، همه و همه به ما  گراناز اسناد رسمی، پژوهش پژوهش انبوهی دهیم.

های آزاردهنده و پاسخ نداده از این دوران چرایی آغاز پرسشکنند. ولی یکی از ت کمک میدر پاسخ این سواال

 آن است.

شروع جنگ، قتل دوک بزرگ، فرانتس فردیناند، وارث تاج و تخت امپراطوری  واسطه و نقطۀسبب بی

اتل او جوانی نوزده تخت قدیمی بوسنی و هرزگووین به قتل رسید. قاو در سارایوو، پای مجارستان بود.-اتریش

مجارستان مبارزه -های بوسنی و عضو جنبش زیرزمینی بود که برای استقالل از امپراطوری اتریشصرب ساله، از

 .کردمی

گری شده باقی بماند. ولی نماند و کشورها یکی پس از دیای کنترلتوانست در حدّ حادثهاین قتل می

-آلمان و اتریش-و از سویی دیگر-هبریتانیا و فرانسه و روسی-پاهای بزرگ ارودرگیر شدند. در حالی که قدرت

و همین گسترش جهانی  در حال آماده شدن برای جنگ بودنددر ظاهر خواهان صلح بودند؛ ولی  -مجارستان

 پیگیر به دانستن چرایی آغاز این جنگ بود. قۀآن، بخشی از دلیل عال

 چرایی آغاز این جنگ وجود دارد:  دو توضیح رایج دیگر دربارة

 و بیش به صورت تصادفی رخ داد.گ کم ن( این ج1

های بزرگ اروپایی را درگیر کرده بود، به خود ( رقابت تسلیحاتی، که پیش از جنگ بیشتر قدرت2

 جنگ انجامید.

های پیش از های بزرگ اروپایی در سالرتبطند. رقابت تسلیحاتی، که همۀ قدرتاین دو نظر به هم م

مجارستان، آتش جنگ را -پدید آورده بود و قتل ولیعهد اتریشدر آن شرکت داشتند، فضایی انفجاری  1914

 ور کرد.شعله

ها آلمان را مقصر اصلی آغاز اند. آنپژوهان آلمانی در اجتناب ناپذیری جنگ تردید کردهالبته دانش

جنگند که معتقدند با جنگند. بلکه به این دلیل میدانند و معتقدند که کشورها از سر ترس، نمیجنگ می

 آورند تا با پرهیز از آن.جنگ نفع بیشتری به دست می

                                                           
1388خواه، تهران: نشر ققنوس، گرین، رابرت، جنگ جهانی اول، ترجمۀ مهدی حقیقت -1  
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طلبی او آلمان شناختند معتقد بودند که جاهالبته پیش از جنگ نیز کسانی که ویلهلم، قیصر آلمان، را می

کند. دایی ویلهلم که ولیعهد بریتانیا بود، پس از اینکه به پادشاهی رسید و کشورهای دیگر را درگیر جنگ می

ترین دشمن ماست، چرا که زحمت پنهان کردن آن توان گفت که آلمان سرسختت که: با اطمینان میاظهار داش

 (.Glynn, Closing Pandora’s Box, p. 4) دهدرا هم به خود نمی

ها دربارة سرشت جنگ و آغازگران پرسش برای چرایی آغاز جنگ به این دلیل اهمیت دارد که پاسخ

هایی به دست دهند. ولی نکتۀ مهم این برای جلوگیری از جنگ در آینده سرنخ آن سخن بسیار دارند و شاید

 درمورد چرایی جنگ آگاهی چندانی نداشتند. 1914است که بسیاری از سربازان در 

 2جبهۀ غرب-2-1-3

های صربستان و بلژیک عرصه نبرد بودند. ولی این جنگ اساساً کشمکشی گرچه در آغاز جنگ، کشور

غرب و ۀ بزرگ )مجارستان بود. اروپا میدان نبرد دو جبه-فرانسه، بریتانیای کبیر، روسیه و اتریشبین آلمان، 

 داد.شرق( را تشکیل می

یافت. ولی جبهۀ اصلی، جبهۀ گرفت و مدام گسترش میالبته میدان نبرد منطقۀ وسیعی را در بر می

 غرب)آلمان( بود.

 فزایندة آلمان چه بود. و حال سؤال مهم این است که دلیل این اشتهای

تازگی به دست آورده بودند. ها( مردمی کهن هستند. ولی این جایگاه بزرگ را بهها)ژرمنگرچه آلمان

ترین کشور اروپا است، تنها در قرن نوزدهم به یک قدرت سیاسی بزرگ تبدیل شد. آلمان که امروزه پرجمعیت

خواستند که کشورشان را در مقام قدرتی ها میوزدهم آلمانآن هم به این دلیل بود که در فضای رقابتی قرن ن

تراز با بریتانیا و فرانسه تثبیت کنند و با نیروی دریایی بریتانیا به رقابت بپردازند. درواقع در این راه جهانی و هم

 هم با دیپلماسی و هم جنگ اشتهای فزاینده خودشان را نشان دادند.

های طوالنی هم هدف تهاجم دیپلماتیک و هم تهاجم اشت و در سالفرانسه مرزی طوالنی با آلمان د

بین آلمان و فرانسه این بیزاری بین  1871نظامی آلمان قرار گرفت. درواقع قبل از جنگ جهانی اول، جنگ سال 

دو را تداوم بخشید. در پایان این جنگ آلمان خود را امپراطوری خواند و استان فرانسوی آلزاس و بخشی آن 

ها را تحت عنوان ایاالت آلزاس و لورن امپراطوری آلمان تجدید سازمان داد. نز لورن را به تصرف درآورد و آا

                                                           
1361هرمان تنبروک، روبرت، تاریخ آلمان، ترجمۀ محمد ظروفی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  -2  
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ها گذاشته بود و جبران آن هدف اصلی فرانسه در تصرف این دو شهر زخمی بزرگ به روی غرور فرانسوی

 جنگ جهانی اول بود.

ها نیز امیدوار بودند که زیادی داشتند و آلمان چنین در آن دوران بریتانیا و فرانسه مستعمراتهم

 هایی را خارج از اروپا به چنگ بیاورند.سرزمین

ها در آفریقا نیز ها بخشی از چین در شبه جزیرة شاندونگ را به تملک خود درآوردند. آنآلمان

ی تسلیحاتی خود هاگونه قدرت آلمان پیوسته در حال رشد بود و بر هزینهمستعمراتی به دست آوردند. این

 افزود تا از سربازانش برای کشورگشایی حمایت کند.می

ها با شتاب به تدارک ناوگان بزرگ کشورهای اروپایی دیگر پس از رشد آلمان نگران شدند. آلمان

 ترین نیروی دریایی را داشت(ترین و قدرتمند)که بزرگ دریایی پرداخت. ناوگانی که با نیروی دریایی بریتانیا

کم کشورهای دیگر نیز چنین ارتشی نیز تدارک دیدند که با ارتش روسیه و فرانسه مقابله کند. کممقابله کند. هم

 وارد این رقابت تسلیحاتی شدند تا عقب نمانند.

اعظم آلمان، اتوفون آلمان برای آرام کردن اوضاع، سیاست دیپلماتیک دقیقی را پیش گرفت. صدر

ها را فرونشاند. کوشید با روسیه و بریتانیا روابط خوبی داشته باشد و نگرانی 1890تا  1871های بیسمارک در سال

 چنین با ویلهلم اول، امپراطور آلمان، همکاری نزدیکی داشت.او هم

آمیز به قدرت رسید، بیسمارک دریافت که قیصر جدید این شیوة مسالمت 1888وقتی ویلهلم دوم در 

که بیسمارک) معروف به صدر اعظم آهنین( کنار گذاشته شد، قیصر آزاد بود که  1890پسندد. در سال را نمی

تر برخورد کند. او با در دست گرفتن دیپلماسی امپراطوری ها خصمانهها و بریتانیاییها و فرانسوینسبت به روس

یا آلمان عصر ویلهلم معروف ای توان فرمانروایی مستقیم داشت. این دوره آلمان به آلمان ویلهلمی خود، به گونه

 است.

شدند. دادند وگرنه با خشم او روبرو میهای ویلهلم تن میدر این زمان کشورهای دیگر باید به خواسته

 آلمان که دیگر دشمنان بسیاری پیدا کرده بود مصرّانه در پی شروع جنگ بود.

ت را برای جنگ فراهم آورد. مجارستان بود صرفاً فرص-بحران بالکان که پیامد قتل ولیعهد اتریش

مجارستان شریک ضعیف آلمان بود ولی ویلهلم در پی آن به صربستان اولتیماتومی داد. این -امپراطوری اتریش

کن ساختن عناصر دانست که مسئولیت این قتل را برعهده گیرد و برای ریشهاولتیماتوم صربستان را مقرر می

های اتریش تن دهند، آلمان با پشتیبانی ها کوشیدند به خواستهی صربهایی انجام دهد. و حتی وقتدشمن اقدام

 کامل به سمت صربستان حرکت کرد.

 ستاد کل ارتش آلمان، به سمت مرزهای شمالی فرانسه حرکت کرد و انتظار جنگی کوتاه را داشت.
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ها بالفاصله بعد آنها هم که همان موقع اعالن جنگ داده بودند انتظار جنگ کوتاهی داشتند. بریتانیایی

 از اعالن جنگ، نیروی واکنش را اعزام کردند تا در شمال فرانسه موضع گیرند.

شود. ولی قیصر به بلژیک اولتیماتومی داد مبتنی بر اینکه زودتر تسلیم شود وگرنه با خاک یکسان می

آسای های غولها با توپآلمان ور شدند.ها نپذیرفتند و یک میلیون آلمانی در چهارم اوت به بلژیک حملهبلژیکی

 تر شد. های بسیاری به جا گذاشتند و نظرها نسبت به آلمان و قیصر خصمانهخود، در مسیر مرگ و ویرانی

 قوانین کنار  ها معتقد بودند که باید اینالمللی بود. اما آلمانحمله به بلژیک برخالف قوانین بین

که از قصد این حمله را آغاز نکرده بودند. بلکه برای جلوگیری از حملۀ فرانسه  گذاشته شوند زیرا

شناسد و دست ها اعتقاد داشتند که در وضعیتی اضطراری هستند و اضطرار قانون نمیدست به این کار زدند. آن

 کردند. به قتل و کشتارهای وحشتناکی در بلژیک و لوکزامبورگ زدند و پس از آن به سمت فرانسه حرکت

ها و در بعضی دیگر، های طوالنی میان آلمان و فرانسه و بریتانیا، در بعضی نبردها آلماندرپی جنگ

های سمی نیز استفاده ای از این جنگ حتی از گازها در دورهشدند. آلمانیها پیروز میها و بریتانیاییفرانسوی

کدام از طرفین پیروز نشدند و جنگ در ها هیچحال، تا سالها ممنوع بود. ولی با این کردند که استفاده از آنمی

جبهۀ غرب تا پایان جنگ کانون طوفان باقی ماند.  سنگرها به جنگی ایستا و به دور از جنبش تبدیل شده بود.

های تازه بودند تا برتری به دست های مرکزی و چه متفقین پیوسته در پی مناطق تازه و استراتژیاما چه دولت

 رند.بیاو

 3جنگ در عثمانی -3-1-3

ها اختالف نظر در یک مورد بین متفقین افزایش بست جنگ در سنگرها در اروپا و بنبا افزایش ناتوانی

وجه نباید سپاه و ها معتقد بودند که به هیچها تبدیل شده بودند. غربیها و شرقیها به دو گروه غربییافت. آن

تر شدن جنگ خواهد ه جایی دیگر منتقل کرد و این کار فقط باعث طوالنیتجهیزات را از بلژیک و فرانسه ب

ها معتقد بودند که باید نبردها را به جاهای دیگر نیز منتقل کرد و این کار ها نیز در مخالفت با غربیشد. شرقی

مجارستان بود، -اتریشتر خواهد کرد. منظور این گروه روسیه که در نبرد با آلمان و فشار بر روی سربازان را کم

 های اصلی نبرد در اروپا بود.های جدید دور از میداننبود. بلکه جبهه

های متفقین، عثمانی بود. عثمانی در اواخر قرن سیزدهم تأسیس شده بود و از پایتختش یکی از هدف

خ آفریقا گسترش یافته استانبول از راه خاورمیانه و شمال آفریقا به جنوب اروپا و از ساحل شرقی آفریقا تا شا

 امپراطوری عثمانی نااستوار بود و متفقین به فکر حمله به آنجا بودند. 1914بود. البته در سال 
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ها نبرد گالیپولی بود که وینستون چرچیل بسیار خواهان آن بود. او به نخستین مرحلۀ جنگ علیه ترک

ها هم که در حال جا را کشید. در این میان روسآن عنوان فرماندة کل نیروی دریایی بریتانیا خود نقشۀ حمله به

 ها نیز کم کنند.ها خواسته بودند که فشار جنگ را روی آنها بودند از بریتانیاییجنگ با ترک

ها در نبرد دریایی از ها، عثمانیچرچیل نیز مسئولیت این نبرد را پذیرفت ولی برخالف انتظار بریتانیایی

 ر به شکست چرچیل شد.کردند که منج های دریایی استفادهبمب

بعد از این جنگ نیز متفقین با دو جنگ دیگر، سعی در شکست عثمانی داشتند. اولی در بین النهرین، 

العماره را تصرف کردند. این مسئول حمله بود که در آن شهر کوت -بزرگترین مستعمرة بریتانیا–که در آن هند 

ای آلمانی ها این بار با فرماندهرای حمله به بغداد نیز وسوسه شوند. ولی ترکها بپیروزی باعث شد که بریتانیایی

ها را العماره را نیز پس گرفتند و بریتانیاییها را عقب راندند و حتی کوتحمله را در دست گرفتند و بریتانیایی

 محاصره کردند. این یک شکست ناامید کنندة دیگر برای بریتانیا بود.

ها احساس غرور بسیاری داشتند و اعتماد به نفس بسیاری به دست کست متفقین، ترکپس از دوبار ش

های ارتباطی بود و برای بریتانیا نقشی ترین شاهراهآوردند. این شد که به سمت کانال سوئز که یکی از مهم

 شکست خوردند. تانیا مواجه شدند وجا با نیروی آماده و نیرومند بریحیاتی داشت، حرکت کردند. ولی در آن

ها در مقابل ها تحریک مسلمانان مصر و هندوستان و شوراندن آنو ترک بخشی از استراتژی آلمان

متفقین بود. متفقین نیز برای جلوگیری از این شورش سعی کردند که شهرهای مقدس مسلمانان را بگیرند و 

ها در آن به ها بود. آندر دست عثمانی مانع رویداد جنگی مذهبی شوند. در آن زمان شهرهای مقدس عربی نیز

این نتیجه رسیده بودند که با استقالل یافتن از عثمانی بسیار وضعیت بهتری خواهند داشت و در مسیر این 

ها اعراب توانستند ها شکل گرفت. در طی این شورشتأثیر نبودند. پس شورشی علیه ترکانتخاب متفقین نیز بی

گونه المقدس را نیز تصرف کردند. و اینکردند و بیتطور پیشروی میها همیند. آنکه شهر عقبه را تصرف کنن

 ها گرفت.العماره را از ترکسپاه بریتانیا انتقام گالیپولی و کوت

 4جنگ در جبهۀ شرق-4-1-3

گرفتند و در ابتدای جنگ همراه با دستور ها از اول جنگ توانایی روسیه در جنگ را دست کم میآلمان

انگیزی کسب ها در نبرد با روسیه پیروزی شگفتحمله به فرانسه، به سمت روسیه نیز حرکت کرده بودند. آلمان

 کردند که باعث فروپاشی سیاسی وحشتناکی در روسیه شد. 
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منطقۀ جنگ با روسیه جبهۀ شرق بود. این جبهه تقریباً دوبرابر مساحت جبهۀ غرب بود. از دریای بالتیک 

 ه. به دلیل وسعت زیاد، جنگ در این جبهه تحرک سریعی داشت.تا دریای سیا

ها نیز که متحد فرانسه بودند در شرق به حمله با به فرانسه حمله کردند، روس 1914ها در وقتی آلمان

 ها به راحتی در سمت اول پیروز شدند.ها در دو سمت صورت گرفت که آلمانها برآمدند. حملۀ آنآلمان

مجارستان را مورد هدف -ها در بخش دوم حملۀ خود امپراطوری اتریشگر، روسولی در سمتی دی

ای که در آن زمان در ها به منطقهها داشت. آنقرار داده بودند که مرزی طوالنی با مناطق تحت کنترل روس

یه جبهۀ های متعدد روسمجارستان و پیروزی-های اتریشدستیمجارها بود حمله بردند و با پیش-اختیار اتریش

 غرب تا پایان جنگ در این منطقه متمرکز ماند.

ای را علیه سربازان روس ترتیب دادند که باعث نابودی بسیاری نیروهای دولت مرکزی حمله 1915در 

جنگیدند ولی دیگر تا ه دلیل مهمات زیاد و تدارکات به خوبی میدر ابتدای جنگ ب هاروسها شد. از روس

ها از نظر نیروی انسانی ضعفی نداشتند و جزو یکی از غلتیدند. البته آنخون خود میپایان جنگ تنها در 

ها که فرانسوی 1916در سال  ها بود.پرجمعیت ترین کشورها بودند که این موضوع تا حدی باعث پیروزی آن

به سمت ها درخواست کردند که سربازان آلمانی را در جبهۀ غرب در حال شکست خوردن بودند، از روس

ها آن را دفع کردند ولی بعد ارتش روس با کمک ای ترتیب دادند که آلمانها نیز حملهشرق بکشند. و روس

 مجارستان حمله برد.-ایتالیا به سمت اتریش

ها نیز که روس دانستند.ها نیز این را میمجارستان امپراطوری رو به زوالی بود و آلمان-آن زمان اتریش

هایشان شکست خورده بودند با خشمی فروخورده تمام توان خود را برای این نبرد یاتدر بسیاری از عمل

انگیزی در حال تصرف مناطق بودند که تا جایی مجبور شدند برای تدارکات ها با سرعت حیرتگذاشتند. آن

 ها شد. توقف کنند و همین باعث نابودی آن

مجارها این بود که ضعف نظامی و سیاسی -ریشها و اتهای بسیار مهم این جنگ روسیکی از پیامد

مجارها آشکار شد. پس از آن تنها دلیل پابرجا ماندن این امپراطوری آلمان بود که فرماندهی سپاهیان -اتریش

 ها را بر عهده گرفت.آن

نیز روسیه دچار انقالبی شد که تا حدی نتیجۀ نبرد شدید جبهۀ غرب بود. این  1916پس از جنگ 

 نوشت روسیه را بسیار تغییر داد و روسیه تا پایان جنگ درگیر انقالب بود.انقالب سر
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 5دلیل ورود آمریکا به صحنۀ جنگ-5-1-3

های آمریکایی بسیاری توسط در اثر نبردهای دریایی که بین بریتانیا و آلمان صورت گرفت، کشتی

مداران ایاالت متحده زمان بسیاری از سیاستها( نابود شدند. در این بوت-ها)یوزیردریایی فوق پیشرفته آلمانی

با این  -رئیس جمهور وقت-ها اعالن جنگ کنند. ولی وودرو ویلسونبر این باور بودند که باید برعلیه آلمان

اتفاق موافق نبود. ایاالت متحده در کل عقیده داشت که حل و فصل جنگ و دعوای کشورهای اروپایی را باید 

 گری صلح بود.سیاست ویلسون کناره گیری از جنگ و در صورت نیاز میانجی به خودشان واگذار کرد.

ها معتقد بودند که کشورشان باید به متّفقین کمک کند و برای این در آن دوران بسیاری از آمریکایی

های سیاسی دموکراتیک آمریکا بوده، خواستۀ خود دالیل بسیاری داشتند. مانند اینکه اروپا سرچشمۀ سنت

ها نیز اصلیت انگلیسی های فراوانی کردند و بسیاری از آمریکاییها در جریان انقالب آمریکا کمکنسویفرا

ها نیز پیش از وارد شدن آمریکا به جنگ داوطلب داشتند و مشتاق کمک به بریتانیا بودند. حتی بسیاری از آن

 شرکت در جنگ بودند.

ها و نابودی یکی دیگر از الت متحده با کمک مکزیکیدر آخر نیز با اقدامات آلمان برای نابودی ایا

 های آمریکایی، ویلسون حاضر به شرکت در جنگ شد.کشتی

نیروی دریایی ایاالت متحده پس از بریتانیا در رتبۀ دوم قرار داشت ولی نیروی زمینی بسیار ضعیفی 

 نوعی پوشیده شد.ف بهها و پیوستنشان به دیگر متفقین این ضعداشتند که با زیاد شدن تعداد آن

ها خواهد بود ولی با ورود سال موفقیت برای آن 1918ها معتقد بودند که سال از سوی دیگر آلمان

 آمریکا به صحنۀ جنگ این اتفاق نیفتاد و نتیجۀ آن چیزی به جز خستگی ارتش آلمان نبود.

-شد. امپراطوری اتریشدر این مقطع عوامل سیاسی اهمیت پیدا کردند. امپراطوری عثمانی تسلیم 

ها تسلیم و مجارها مستقل شدند. آلمان نیز شرایط خوبی نداشت. مردم مجارستان فرو پاشید و در نتیجه اتریشی

کردند و سربازان دیگر توان جنگ نداشتند. قیصر نیز ها به قیصر اعتراض میگرسنه بودند و خسته از جنگ. آن

 ند گریخت.در پی این حوادث تا آخر عمر خویش به هل

فردای فرار قیصر، هیئتی از نمایندگان برای کنفرانس صلح به فرانسه رفتند. این نقطۀ پایان جنگ بود. 

 گونه دلسوزی برای آلمان در راه باشد.رسید در پی آن اتفاقات، هیچبه نظر نمی
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 6مذاکرات صلح ورسای-6-1-3

تاریخ جنگ است. این مذاکرات برای ذاکرات صلح ورسای، همانند نبرد در میدان جنگ بخشی از م

 جنگ پیش روی همه قرار داده بود. حل و فصل مشکالتی بود که

ی جهان و ابه درازا کشید. نمایندگانی از جانب کشوره 1919این کنفرانس شش ماه، از ژانویه تا ژوئن 

تند و متفقین پیروز در کشورهایی که امیدوار بودند کشوری از آن خود داشته باشند در این کنفرانس حضور داش

های جدیدی برای خاورمیانه، آسیا، آفریقا ها نقشهشدند. آناین میان روز به روز به حکومتی جهانی نزدیک می

کردند تمام مذاکرات در شرایط صلح درحال بس فکر میها که پس از قبول آتشکردند. آلمانو اروپا ترسیم می

مواجه شدند که بیشتر تصمیماتشان به نفع خود بود و به هیچ وجه با آلمان برگزاری خواهد بود ولی با گروهی 

 مشورت نکردند.

فرانسه، بریتانیا و ایاالت متحده سه طرف عمدة مذاکرات صلح پاریس بودند و گاهی نیز ایتالیا در کنار 

ها فقط به ، آلمانقدرت عمدة مذاکرات را تشکیل دهند. ولی در این شرایط بد گرفت تا چهارها قرار میآن

، در سخنرانی اعالم 1917بودند. وودرو پس از پرهیز از جنگ در  امیدوار اصول چهارده گانۀ وودرو ویلسون

 کرده بود که باید جهان را برای دموکراسی ایمن کرد.

این اصول بیشتر از هرچیز بر این اشاره داشت که هر کشوری باید خود آیندة خود را تعیین کند. طبق 

شد. مجارستان بوده باید دوباره به کشوری مستقل تبدیل می-ن اصول کشور قدیم لهستان، که زیر سلطۀ اتریشای

ها( باید از این کشور خارج تمام نیروهایی که در آغاز جنگ به بلژیک حمله برده بودند)آلمان در رأس آن

 شدند.می

دادند و هم نفوذشان را بر مستعمرات افزایش در این میان متفقین هم وعدة استقالل مستعمرات را می

داد. مشی مخالف بود و بیش از همه به اصل آخر اصول چهارده گانۀ خود بها میدادند. ویلسون با این خطمی

تر در آینده و جلوگیری از این اصل خواستار تشکیل مجمعی از ملل برای برای تضمین حقوق ملل کوچک

 نام گرفت. جنگ بود. این مجمع جامعۀ ملل

رهبران دیگر کشورها که از اهمیت این اصل برای ویلسون آگاهی داشتند، این شرط را پذیرفتند و در 

 عوض ویلسون در دیگر اصول سازش کرد.
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ها که های بزرگ دوباره جر و بحث را از سر گرفتند. در این میان فرانسویدرمورد آیندة آلمان قدرت

خواستند رایلند که بخشی از آلمان ها میه بودند، مخالف شدیدی بودند. آنبسیار از جانب آلمان ضربه خورد

ها از بین های جنگ را بپردازد. باید قدرت نظامی آنهای فرانسه بود را اشغال کنند و آلمان خسارتدر مرز

ها نیز به ها وبریتانیاییشد. آمریکاییها سلب میرفت و حق داشتن زیردریایی و هواپیمای جنگی از آنمی

مالحظۀ فرانسه از او حمایت کردند. تأمین مبلغ غرامت و خسارت نیز به توافق پس از صلح واگذار شد. این 

دادند مبلغی نامعینی را طی زمانی نامعین به کردند که در آن قول میها باید سندی را امضا مییعنی که آلمان

 عنوان غرامت خواهند پرداخت.

ها در کاخ ورسای به پایان با امضای این پیمان در تاالر آینه 1919ژوئن  28کنفرانس صلح پاریس در 

 رسید.

 

 

 7های آلمان پیش از جنگسیاست-2-3

 گانه اتفاق امپراطوران سه-1-2-3

هایی بود که ویلهلم اول صورت گرفت و نتیجه جنگ 1871تا  1848های وحدت آلمان در فاصله سال

بیسمارک با اتریش و فرانسه به راه انداخت. ویلهلم اول، پس از رسیدن به پادشاهی، پادشاه پروس به تحریک 

های های فراوان بر اتریش و آلزاس و لورن و بخشبیسمارک با هوشمندی بیسمارک را به نخست وزیری برگزید.

 دیگری از فرانسه مسلط شد.

وز شد قدرتمندترین دولت اروپا گردید های اتریش و فرانسه پیردولت آلمان پس از آنکه بر امپراتوری

ترسید دول بزرگ اروپا ولی از انتقام فرانسه بیم داشت و می .و قوای نظامی آن بر سایر کشورها برتری یافت

ها بعد و مدت نکفورت، با اتریش طرح دوستی ریختبرضد او متحد شوند. به همین علت پس از مصالحه فرا

 گانه معروف شدند.ین سه دولت به امپراطوران سهها پیوست. که انیز روسیه به آن

ای در برلین بین کشورهای ها بعد، هنگامی که جنگ عثمانی و روسیه به پایان رسید، کنگرهولی سال

های بعد نیز در ها بسیار رنجید و از پیمان خارج شد. سالاروپایی تشکیل شده که در اثر آن، روسیه  از آلمانی

                                                           
1361هرمان تنبروک، روبرت، تاریخ آلمان، ترجمۀ محمد ظروفی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  -7  



 

26 

 

گانه به ها حمایت کردند و اتحاد سهها از آنه و اتریش، به دلیل ژرمن بودن اتریش، آلمانیهای بین روسیرقابت

ها پیمان بستند که در صورت لزوم به یکدیگر ها و اتریشیموجب این معاهده آلمانیاتحاد دوگانه تبدیل شد و به

اتحاد واقعی میان دو کشور ژرمن بود و یاری برسانند. سه سال بعد، ایتالیا نیز به این دو کشور پیوست ولی 

 آمد.ایتالیا زیاد به حساب نمی

 گیری اتفاق مثلث مقدمات شکل-2-2-3

ها رنجیدند، دولت فرانسه، که منتظر فرصت بود و مایل بود ها از آلمانیبعد از کنگره برلین، که روس

ی که بیسمارک، بر سر کار بود این امر ولی تا زمان .د جلب کند، از فرصت استفاده نمودروسیه را به سوی خو

موجب نزدیکی فرانسه  ،دوم ویلهلمسیاست غیرعاقالنه  و ، بعد از برکناری بیسمارک1890ممکن نشد. در سال 

 و روسیه گردید.

دولت فرانسه به تزار روس وعده کمک مالی داد و تزار هم که برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به 

اتحاد بین دو کشور برقرار گردید.  1891با این امر موافقت نمود و سرانجام در اوت سرمایه خارجی نیاز داشت 

اساس اتحاد فرانسه و روسیه متزلزل شد؛ ولی به هر حال، فرانسه  1905البته بعد از شکست روسیه از ژاپن در 

مالی نیز بین دو کشور  چنین، عالوه بر نیاز سیاسی، ارتباطاتهم .اتحاد مثلث به دوستی احتیاج داشتدر مقابل 

ادوارد هفتم از پاریس دیدن کرد  1903میلیارد فرانک به روسیه وام داده بود. در مه  13برقرار شده بود و فرانسه 

و در این دیدار از نظر تحسین برانگیز مردم انگلیس نسبت به فرانسه و از افتخارات فرانسه در طول سالیان و از 

فرانسه به اتفاق وزیر امور  در ماه اوت همان سال رئیس جمهور سخن گفت. دوستی مردم انگلیس و فرانسه

عهدنامه معروف بین فرانسه و انگلیس به امضا  1904خارجه آن کشور از لندن دیدار کرد و در هفتم آوریل 

 .رسید

 نزدیکی روس و انگلیس -3-2-3

ن دشمن آمد و روس و ژاپدولت فرانسه با روسیه دوست بود، انگلیس هم متحد ژاپن به شمار می

اتحاد فرانسه و نمود که روس و ژاپن به اما منافع روس و انگلیس چنین اقتضا می .خطرناک یکدیگر بودند

ور طو همچنین نزدیکی امپرا هاها در این تاریخ و قدرت نظامی آنولی بلندپروازی روس .انگلیس وارد شوند

شد. مشکل اول با شکست روسیه از ژاپن حل شد. مانع این کار می ها،دوستانه آن روابط وروس و آلمان 

اختالفات دیگر روس و انگلیس بر دو مسئله دیگر متمرکز بود: یکی بالکان برای تصرف بغازها و دیگری در 



 

27 

 

. مسئلۀ دیگر حمایت قیصر آلمان از ایران که انگلیس دوست داشت این مناطق کامالً در اختیار خودش باشد

 های فراوان شده بود.باعث نگرانیها صادرات روزافزون آلمانی چنینهم دشمن انگلیس بود.کروگر، 

-همچنین پیشرفت .ت نیروی دریایی آلمان بودنمود پیشرفمسئله دیگر که ایجاد خطر برای انگلیس می

ل مطرح های تجاری و صنعتی آلمان نیز باعث شکست بازار تجارت و صنعت شده بود. به هر حال، این سوا

است که چرا انگلیس در بین روسیه و آلمان، اولی را انتخاب نمود: چون منافع انگلیس هم از طرف روس و 

از یک طرف خطر توسعه نفوذ روس، و از سوی دیگر خطر نفوذ آلمان در  .شدهم از طرف آلمان تهدید می

یک شدن این دو خطر به مرزهای هند آسیای صغیر و خلیج فارس و اتصال راه آهن بغداد به داخل ایران و نزد

سازد و قوای آنها  افزود و سیاست انگلیس این بود که این دو دولت را با هم درگیربه مشکالت دفاع از هند می

کرد که به اما تأمل انگلیس در این بود که خود به کدام طرف ملحق شود. منافع بریتانیا حکم می .را تحلیل ببرد

ولی مسئله این بود که انگلیس با  .ها اندک و زورشان بیشتر بودا عقل و درایت روسها نزدیک شود زیرروس

تقاضاهای روس در بالکان، داردانل، ایران و افغانستان. مسئله ایران و  .نه برخورد نمایدتقاضاهای روسیه چگو

پس بهتر بود که انگلیس،  افغانستان یک امر حیاتی بود و صالح در این بود که هیچ امتیازی در این منطقه ندهد؛

اوت  31ها را امیدوار سازد. سرانجام، در قراردادی که در ها را به سوی بالکان و داردانل سوق دهد و آنروس

در شهر سن پترزبورگ بسته شد روس و انگلیس اختالفات خود درباره ایران و افغانستان را حل کردند  1907

و روسیه حل شد سه دولت تشکیل اتفاق مثلث را دادند که هدفشان  و چون اختالفات سیاسی انگلیس و فرانسه

 های سیاسی، اقتصادی و نظامی آلمان بود.جلوگیری از پیشرفت

 اوضاع داخلی و تحوالت آلمان پس از وحدت-4-2-3

در  .علیم و تربیت فرزندان خود پرداختنظیر؛ مجدانه به تآلمان متحد از نظر قوای مادی و معنوی بی

فرهنگ و ترویج علوم بر همه کشورها پیشی گرفت و سعی داشت در صنعت و تجارت و بهداشت از  توسعه

علوم و اکتشافات جدید بهره بگیرد. از این رو، در مدت کوتاهی بزرگ ترین دولت صنعتی و تجاری اروپا 

ها م از بقیه دولتگردید، مخترعان را تشویق نمود، صنایع شیمیایی را رونق داد، در وضع قوانین اجتماعی ه

 ا حقی برای کارگران قائل نبودند.پیشی گرفت و برای طبقه کارگر اهمیت قائل شد. در حالی که در بقیه کشوره

 یهای مختلفمداران آلمانی از روشملت آلمان پس از غلبه بر اتریش و فرانسه دچار غرور ملی شد و سیاست

ناگزیر بود که در سر کالس درس برتری نژادی ملت آلمان این غرور ملی را تقویت نمودند. حتی هر معلمی 

بر سایر ملل عالم را بیان کند و در شاگردان خود روح جنگجوئی بدمد. گذشته از مجالس درس، در معابر، 

شد؛ حتی نیچه یکی از معروف ترین فیلسوفان ها این برتری نژادی به نوعی القا میروزنامه ها و کتب و نمایشگاه



 

28 

 

به همین دلیل کم کم طرز فکر مردم آلمان یکسره تغییر یافت و بر آنها مسلم  .ای داشتچنین عقیده آلمان هم

د و این تسلط هم جز از راه جنگ امکان پذیر نشد که نژاد آلمانی ممتاز است و باید به سراسر زمین مسلط باش

با  و باعث شد تا بر ضد نژاد ژرمن ختهای اروپایی را نگران سانیست. ترویج این افکار در آلمان سایر دولت

 هم متحد شوند.

ت چون جمعیت آن دای نداشت ولی پس از وحا مستعمرهفریقآدر  19دولت آلمان تا اواخر قرن 

افزایش یافت و صنعت و تجارت رونق گرفت به دنبال تحصیل مستعمرات برآمد تا هم قسمتی از مردم آلمان 

همچنین بازاری برای  .های داخلی الزم داشت فراهم کندکه برای کارخانهرا به آنجا کوچ دهد و هم مواد خامی 

فریقا را به دست آورد که شامل توگو آفروش کاالهای خود بیابد. سرانجام بیسمارک قسمت بزرگی از اراضی 

زی فریقا و یک ناحیه در جنوب غربی و ناحیه دیگر در مشرق بود. آلمان پس از پیروآدر ساحل غربی و کامرون 

بر فرانسه از نظر نیروهای نظامی بر سایر کشورهای اروپا برتری یافته بود؛ ولی باز هم به این کار ادامه داد و تا 

های آلمان از نظر صنعتی و اقتصادی به پیشرفت 1914در سال . روز به روز بر قوای جنگی خود افزود 1914سال 

گری در ترین ارتش و نیروی دریایی شد. روحیه نظامیعظیمی دست یافت. به لحاظ نظامی نیز دارای قدرتمند

مزرعه، کارخانه و پادگان و همه جا حاکم بود و همه چیز در خدمت ارتش قرار داشت. نیروهای نظامی آلمان 

بیش از یک میلیون نفر بودند و این افزایش نیروهای صنعتی و نظامی موجب اشباع جامعه آلمان گردید و آلمان 

ایه و کاالهای اضافی را به دیگر مناطق جهان بفرستد؛ بنابراین به دنبال مناطق نفوذ اقتصادی و مجبور بود سرم

 منابع مواد اولیه بود و این هم یکی از دالیل جنگ جهانی اول بود.

 برقراری روابط بین آلمان وعثمانی -5-2-3

وری عثمانی بود که طدهد امپرابط خود را با آن گسترش مند بود روایکی از کشورهایی که آلمان عالقه

وری عثمانی گردید. در سال طلمان متوجه اهمیت روابط با امپرام. آ1880بر منابع نفتی تسلط داشت. از سال 

 ی سازد و افراد آن را آموزش دهد.مأموریت یافت ارتش عثمانی را دارای سازمان منظمای آلمانی فرمانده 1882

اعتقاد داشت که اجرای این برنامه خاورمیانه  ش فعالیت آلمان دران برنامه گسترالبته یکی از طراح

ویلهلم دوم و ملکه آلمان به استانبول سفر کردند  1898موجب درگیری بین روسیه و آلمان خواهد شد. در سال 

وری عثمانی طلمان در مسافرت دوم خود به امپراور آطکاری بین دو ملت پدید آمد. امپراو فصل جدیدی در هم

اعلیحضرت »مان معرفی نمود و در نطق خود اظهار داشت: سلد را طرفدار دوستی ملت ترک و سایر ملل مخو

«. توانند اطمینان داشته باشند که آلمان، دوست و هواخواه آنهاستمیلیون مسلمان می 300سلطان عبدالحمید و 

بازرگانان آلمانی در د، بانکداران و این سیاست به زودی به لحاظ اقتصادی ثمرات مهمی برای آلمان به بار آور
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مان در جست وری عثمانی مستقر شدند و امتیازات مهمی به مؤسسات اقتصادی آلمان داده شد. آلطسراسر امپرا

ها در هنگام بر آن برای رقابت با انگلیس به یک نیروی دریایی قوی نیاز داشت. آلمانیوجوی نفت بود و عالوه

مورد منابع نفتی عراق سخن نگفتند بلکه فقط تقاضای اخذ امتیاز خط راه آهن را  مذاکره با دولت عثمانی در

کیلومتر به آنها داده شود. در سال  20داشتند، به این شرط که امتیاز استخراج معادن اطراف راه آهن تا شعاع 

 در آلمان بیشتر هرچه نفوذ باعث که آورد دست به را بغداد_ن، امتیاز ساختمان راه آهن برلینبانک آلما 1902

 تصمیم آلمان که بود خانقین به بغداد از آهن راه ادامه عثمانی از آلمان امتیازات از دیگر یکی. گردید رودان میان

ین راه را از خانقین به تهران و والیات مرکزی ادامه دهد و ایران را به هم بغداد، آهن خط اتمام از پس داشت

از ایران  سال حق ساختن راه آهن را 20مدت تعهد ایران در مقابل روسیه که  1910اروپا مربوط سازد. در سال 

همین علت از طرف بانک مشهور آلمان به نام دویچه بانک مأموری به نام به .شدسلب نموده بود تمام می

مقامات تهران را به دست آورد. این امر موجب نگرانی  - ران آمد که امتیاز خط آهن خانقینسیدروت به ای

بین ایران و آن دو دولت گردید، و ایران به  1910روسی و انگلیسی شد و باعث مبادله یادداشت هفتم آوریل 

هیچ تبعه دولت خارجی واگذار ناچار تعهد نمود که بعد از این امتیازی که مخالف منافع آن دو دولت باشد به 

 این، تالش آلمان به نتیجه نرسید.ربناب .نکند

آموزش ارتش عثمانی به یک  1914وری عثمانی افزایش یافت و در طظامی آلمان در امپرااما نفوذ ن

راه آهن برلین ـ  ۀگروه چهل و دو نفره از افسران آلمانی واگذار شد. سپس آلمان تصمیم گرفت در مورد ادام

ن در پوتسدام مالقات ور آلماطتزار نیکالی دوم و ویلهلم امپرا 1910بغداد با روسیه مذاکراتی انجام دهد. در 

 1911اوت  19نمودند و در مورد منافع روس و آلمان در ایران مذاکراتی صورت گرفت. سرانجام، در 

نفوذ روسیه را  قراردادی بین روسیه و آلمان در سن پترزبورگ منعقد شد که به موجب آن دولت آلمان منطقه

های روس به خانقین چهار سال دیگر راه آهندر عوض روسیه هم اجازه داد که اگر تا  به رسمیت شناخت.

  را تأسیس کند. تهران –بغداد و خانقین  -اشته باشد خط آهن اسالمبول متصل نشود دولت آلمان حق د
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 تشکیل احزاب و ایران پیش از جنگ جهانی -3-3

 8شرایط سیاسی حاکم بر ایران -1-3-3

های حکومت قاجار آغاز شده بود الحمایه در نخستین سالتبدیل ایران از دولتی مستقل به دولتی تحت

ای داشت: جانبه)میالدی( به بعد شتاب بیشتری یافت. این تبدیل وتنزّل تأثیرات همه 1900های و در سال

، بارهای سنگین بحران مالی و خزانه داری 1907درگیری و تصرّف ایران در دستان روسیه و انگلیس، قرارداد 

 و...

ها به بعد در تاریخ ایران دو ویژگی، بسیار چشمگیر است: اول تالش برای برقراری یک سالاز آن 

حکومت مشروطه و تغییر در ساختار قدرت و دوم تالش برای صنعتی کردن کشور و تحوّل در ساختار اجتماعی 

نونی منتهی نشد و گاه به حاکمیت قابه پیروزی رسید ولی هیچ 1906و اقتصادی آن. گرچه انقالب مشروطه در 

های قدرتمند اداره به رغم مظاهر دموکراسی مانند قانون اساسی و مجلس و انتخابات و... کشور به دست گروه

های مشرف به جنگ جهانی اول کشوری رسماً مستقل و دارای نظام مشروطه هرچند ایران در سال شد.می

 سلطنتی بود.

یران چیزی بیشتر از یک مشروطه ناقص نبود و این انقالب برای ا 1911-1905های آورد انقالب سالره

های داری را دگرگون نساخت. بنابراین رهبری کشور هنوز به دست گروههای سرمایهقوانین فئودالی و زیرساخت

 قدرتمند مانده بود.

ترین نماد مشروطه پس از مجلس، احزاب سیاسی بود که پیدایش آن به طور رسمی به مجلس برجسته

-1نمودند.     های سیاسی و اجتماعی قاجار دو روند متمایز را طی میگردد. اما در کل، تمام جنبشوم باز مید

روند دموکراتیک که عامالن آن کارگران و قشر ضعیف بودند که در راستای دموکراسی و آزادی ملی تالش 

دند وپس از تشکیل مجلس و اعالم داران بزرگ بوحزبی که عامالن آن حاکمان کالن و زمین -2نمودند می

مشروطیت، انقالب را رها و برعلیه دموکراسی اقدام نمودند. این دو جریان در مجلس اول به صورت دو جناح 

قدرتمند و در مجلس دوم در قالب دو حزب رقیب یعنی دموکرات)انقالب و تندرو( و اعتدالی) میانه رو، لیبرالی 

 کار( بود.و محافظه

                                                           
1359یعقوب آژند، تهران: انتشارات نیلوفر، آپتون، جوزف، نگرشی بر تاریخ ایران نوین، ترجمۀ  -8  
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 9دموکراتحزب  -2-3-3

این حزب که در گذشته عناوین اجتماعیون و عامیون را داشتند، دو ماه پس از تشکیل مجلس دوم اعالم 

ها، دو نفر شاهزاده، چند نفر بود و در بین دموکرات 28های مجلس دوم موجودیت کردند. تعداد دموکرات

کان بزرگ یا مجتهدین در آن عضویت نگار، تجار و نویسنده هم حضور داشتند؛ ولی هیچ یک از مالروزنامه

 نداشتند.

. زیرا آنان از اهمیت داداین حزب خطی مشی سوسیالیستی و ناسیونالیستی مبتنی بر اسالم را رواج می

اعضا اغلب روشنفکران رادیکال، روزنامه نگاران، صاحبان دانستند. مذهب آگاه بودند و نقش تاریخی آن را می

خواندند. البته ضعف حزب نیز این بود که نه از ها خود را هوادار فقرا میو ایمان و نویسندگان بودند. آن عقیده

مداران برخوردار بودند و نه با طبقات پایینی که مدافع حقوق آنان بودند، ارتباطی حمایت و عالقۀ سیاست

 داشتند. 

ها نیز شامل این مفاد با آنان بود و مرامنامۀ آنها در راستای همراه کردن اقشار پایین جامعه تالش آن

بود: ده ساعت کار روزانه، یک روز تعطیلی در هفته، منع کار کودکان تا چهارده ساله، وضع قوانین عادالنه بین 

 های فردی، جدایی دین از سیاست و...دهقان، آزادی بیان و مطبوعات، آزادیمالک و 

به سوی  1907شان به بریتانیا، پس از قرارداد رغم تمایل اولیهبهدر زمینۀ سیاست خارجی نیز آنان 

-های نوظهور جذب شدند و بیشتر از احزاب دیگر در برابر مداخالت و سیاستآلمان، آمریکا و دیگر قدرت

 کردند. سیاستی که مبنای تفکر مهاجرت در مجلس سوم بود.های روسیه و انگلیس اقدام می

 10حزب اعتدالیون-3-3-3

کار مجلس اول ها، حزب اعتدالیون بود که از گروه معتدل و محافظهترین حزب پس از دموکراتمهم

درستی مشخص نیست ولی به احتمال زیاد با تشکیل مجلس دوم گرفت. تاریخ تشکیل این حزب بهریشه می

ا در مجلس به ظهور نمود. روزنامه و ارگان اصلی این حزب، مجلس بود و اعضای آن نقش راست افراطی ر

های انگلستان و گمان در جهت خواستهکردند و بیها، مالکان و... دفاع میعهده داشتند و از منافع فئودال
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در راستای سیاست داخلی نیز خواستار های خارجی نیز پیرو آنان بودند. داشتند و در سیاستتزاریسم گام برمی

 تکمیل حکومت ملی و تشکیل مجلس سنا بودند.

مداران برخوردار بودند و بیشتر اعیان و ها از حمایت سیاستها برخالف دموکراتآن

 مجاهدین)ستارخان و باقرخان( و روحانیون و اکثریت مجلس دوم طرفدار یا عضو این حزب بودند.

ها بود تا ارائۀ هدف اصلی این حزب ارائۀ سیاستی جدید نبود و بیشتر در جهت مخالفت با دموکرات

 خواندند.ها را انقالبی تندرو میبردند و آنها حمله میی خاص. در مطبوعات خود به دموکراتابرنامه

ها نیز چنین بود: ترقی با توجه به اصول تدریجی تکامل، کوشش در جریان کلیۀ امور اصول مرامنامۀ آن

 و اقتصادی و...مملکتی از مرکز، رعایت احوال رنجبران، حفظ مناسبات خارجه در روابط سیاسی،تجاری 

در فاصلۀ میان این دو حزب نیز حزبی کوچک به نام اتحاد و ترقی نیز نمایان شد که تنها چهار نماینده 

 در مجلس داشت.

چنین دولت بود. انتخابات مبنای حزبی ها با مردم و همترین ضعف این احزاب عدم ارتباط آنبزرگ

گرفت. پس وزرا چندان احتیاجی به لس رأی اعتماد میکرد. دولت از مجنداشت. شاه وزرا را انتخاب می

پشتیبانی احزاب نداشتند و احزاب فاقد جایگاه شایستۀ خود بودند. نهایت همین احزاب ناقص در مقابله با 

اقدامات شوستر و اولتیماتوم روسیه دچار بحران شدند و بسیاری از سران بازداشت و تبعید، مطبوعات و مجلس 

 شروطه توقیف و تعطیل شدند.و دیگر مظاهر م

 11گشایش مجلس سوم و نقش احزاب در آن -4-3-3

رفت، های غربی که رو به جنگ میدر اثر فشار افکار عمومی، آشفتگی داخلی و بحران 1914در سال 

گذاری کرد ناصرالملک دستور انتخابات مجلس سوم را صادر نمود و خود عازم اروپا شد. احمد شاه تازه تاج

س در آستانۀ گشایش بود. در این میان احزاب نیز دست به بازساری خویش زدند و مطبوعات رونقی و مجل

گرایان اعتدالی هم دست به افشای روسیه و انگلیس زدند و طرفدار آلمان و های راستدوباره یافتند و روزنامه

همه به متفقین انتقاد  1907رارداد عثمانی شدند و سیاست های متفقین را مورد حمله قرار دادند. در کل پس از ق

 کردند.می
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انتخابات مجلس سوم بر طبق قانون اصالحی که مجلس دوم مقرر داشته بود صورت گرفت که تعداد 

 بود. نفر می 136نمایندگان باید 

رأی داده شد. در مجلس سوم تعداد روحانیون افزایش یافت وچیزی  107475در سراسر ایران تقریباً 

 ها بسیار باال رفته بود.در مجلس سوم مورد توجه بود، این بود که نفوذ و تالش دموکراتکه خیلی 

ها در ها را انتخاب نخواهند کرد ولی دموکراتکردند که کسی دموکراتبینی میمحافل سیاسی پیش

 والیات ریشه دوانیده بودند. در خراسان و اصفهان و فارس و کرمان اکثریت داشتند.

پس از اخراج شوستر ناامید شده بودند و بسیاری حتی ایران را ترک کرده بودند. ولی در  هادموکرات

هنگام انتخابات مجلس سوم برای حمایت از آلمان دوباره وارد صحنه شدند. در پایان انتخابات ترکیب نمایندگان 

ها ها که بعدها با دموکراتطرفنفر بی 20نفر هیأت علمیه،  14نفر اعتدالی،  29نفر دموکرات،  30گونه بود: این

 ترکیب شدند.

راحتی در توانستند بههای احزاب نیز شروع شده بود و روس و انگلیس نمیبا گشایش مجلس فعالیت

 امور داخلی شرکت کنند.

گرای ها: چپرفت)دموکراتشمار میگرای تندرو بهعنوان راستهیأت علمیه حزبی جدید بود که به

 دادند. کار( و روحانیون اعضای این حزب را تشکیل میگرای محافظهون: راستتندرو و اعتدالی

ها تری نشان دادند و دموکراتپرستانه بیشدر این دوره اعتدالیون نیز برخالف دوره دوم گرایشات وطن

خواهان لغو الممالک تشکیل دهند. آنان ای چشمگیر گسترش یافت و توانستند دولتی به ریاست مستوفیگونهبه

 رژیم کاپیتوالسیون و قطع ادارة امور پستی توسط خارجیان و حفظ استقالل و تمامیت ایران بودند.

ها و دیگر احزاب را فراهم آورد، عدول های هماهنگی وهمکاری دموکراتچه بیش از همه زمینهآن

ود که تندروی افراطی به خصومت ها در مجلس دوم ثابت شده بها از مواضع رادیکالی خود بود. به آندموکرات

ها بیشترین کمک زند. علت اصلی این عدول سیاسی بروز جنگ بود. زیرا دموکراتروس و انگلیس دامن می

کردند و ها و روابطشان با آلمان نبود پافشاری نمیکردند و در مسائل داخلی که مربوط به آنها میرا به آلمان

 اعتدالیون بود.ها با این دلیل عمدة ائتالف آن
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 12اوضاع ایران در آستانۀ جنگ -5-3-3

چند روز بیشتر . گذاری نمودروزه و باشکوه تاجسه.ق طی جشنی ه 1332شعبان  72احمد شاه در      

 گذاری نگذشته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. از جشن تاج

ه همه شهرها دولت ایران را در جنگ ای باز همان ابتدا، رئیس الوزرا مستوفی الممالک با ارسال بیانیه

طرفی طرفی به سفرای خارجی، از آنان تقاضای مراعات این بیرف اعالم نمود و با اعالم این بیطجهانی اول بی

ها ایران میان روس و انگلیس تقسیم شده و روس 1907ناممکن بود. براساس قرار داد  طرفی عمالًرا نمود؛ اما بی

بر اساس  .پرداختندا بر جنوب مسلط شده بودند و به مداخله در امور این نواحی میهبر شمال و انگلیسی

تقسیم شد. بریتانیا بر مبنا این  -زیر نفوذ روسیه، زیرنفوذ بریتانیا و بی طرف -ایران به سه منطقه 1907قرارداد 

ف اصلی بریتانیا دستیابی به افغانستان به ایران در مورد امنیت جنوب ایران اولتیماتوم داد.البته هد 1910قرارداد در 

به ایران اولتیماتوم داد که به معنای تالش برای  1911و هندوستان از راه ایران بود. حکومت تزاری نیز در نوامبر 

تبدیل ایران به مستعمرة نیمه وابسته بود. سربازان روس در آن زمان ایالت های شمالی ایران را اشغال کرده 

 بودند.

دارای پشتیبانی مردم بود با روسیه مخالفت کرد. ولی دولت متزلزل مرکزی ایران اولتیماتوم  مجلس که

 را پذیرفت.

ها از مردم مالیات کار مداخله آنان در امور داخلی ایران به جایی رسیده بود که در قزوین و تبریز، روس 

پرداخت وامی  با نیز هاشدند. انگلیسیمیبه مجلس شورای ملی  ،مانع اعزام نمایندگان آذربایجان گرفتند ومی

اقدامات روس و انگلیس . اندک، گمرک بوشهر را در اختیار گرفته و عواید آن را به خود اختصاص داده بودند

 .در اوایل جنگ به غرب و شمال غرب سرازیر شدند هاعثمانی .ها را نیز به تکاپو وا داشتدر این مناطق عثمانی

طرفی بی ایران، رعایت با ارائه یادداشتی به دولت هاها آذربایجان را اشغال کرده اند، عثمانیبه این بهانه که روس

ایران به منظور بیرون راندن  مردانها از آذربایجان کردند. تالش دولتایران را موکول به بیرون رفتن روس

ها به بهانه ده بودند؛ به نتیجه ای نرسید و روسردرآو شمال کشور را به اشغال خود هایی ازها که بخشروس

حتی خطر  و سایر نواحی اشغالی خارج نکردند، حفظ جان اتباع خود در ایران، نیروهای خود را از آذربایجان و

 ا بعد از خروجشان گوشزد نمودند. احتمالی عثمانی به ایران ر حملۀ
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به تحمل حضور بیگانگان و تجاوزات آنان در خاک ایران به علت ضعف نیروهای نظامی خود، ناگزیر 

طرفی در مقابل دول طرفی نیاز به وجود نیروی نظامی مقتدری داشت که بتواند از بیحفظ مواضع بی خود شد.

و هفت   درگیر دفاع کند؛ اما در آن زمان ارتش ایران شامل هشت هزار بریگاد قزاق با فرماندهی افسران روسی

 .شد بودها اداره میتوسط افسران سوئدی با بودجه انگلیسیکه  هزار ژاندارم

به این ترتیب به لحاظ موقعیت استراتژیکی ایران و اهمیت آن برای متحدین و متفقین، هر کدام از 

ها از غرب سرکردگی ژنرال باراتف تا اصفهان پیش آمدند. عثمانی ها بهای وارد سرزمین ایران شدند. روسنقطه

 .ا از جنوب و از شرق تا قاین پیش رفتندهو انگلیسی

ند که ایران دانستطرفی ناراضی بوده و این جنگ را موقعیتی میبسیاری از نیروهای داخلی از اعالم بی

ود در آورده بودند رهایی ها ایران را تحت سلطه خها، از سلطه روسیه و انگلیس که سالبتواند با کمک آلمان

 یابد.

ها های ایرانی آلمانید روسی و ضد انگلیسی ایرانیان باعث شد برخی دموکراتدر نتیجه احساسات ض

آمدند. شان متحد ارجحی به حساب میها به سبب دوری جغرافیاییرا متحدان درخوری تلقی کنند. آلمان

ایران دنبال ای را در جویانههای مداخلهشد که سیاستها که منافعشان در هندوستان باعث میبرخالف بریتانیایی

 کنند.

نفر عضو مجلس  136که مجلس سوم تشکیل جلسه داد، به دلیل نفوذ آلمان سی نفر از  1293در آذر 

های ایرانی در باکو بودند، که از آغاز سوسیال دموکراتها همان عضو حزب دموکرات بودند. این دموکرات

دست به تأسیس حزب سیاسی مستقل  1917ها در سال های سیاسی مخفی مشارکت داشتند. آنجنگ در فعالیت

 زدند. "فرقۀ عدالت"خود به نام 

 13گرایش به آلمان -6-3-3

آنان فعالیت  ها،آلمانروس و انگلیس به کمک  ۀای از ایرانیان به رهایی از سلطآغاز جنگ و امیدواری عده اب

 شایر ایرانی به تحریک آنان پرداختند. ن ایالت و عاخود را در ایران گسترش داده و با فرستادن نمایندگانی به می

طریق دادن پول و مواجب دانسته  امی در ایران، چاره کار را در جلب مردم ازظها به دلیل فقدان نیروی نآلمان

ها بیشتر آلمان. به نفوذ در میان ایالت پرداختند مواجب و حقوق گزاف به آنان، و با گرفتن نیرو از ایالت و وعده دادن
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ت، شدا ملیون ایرانی در برلین که سید حسن تقی زاده رهبری آن را بر عهدهۀ ازکمیت ود در مورد ایران را،خ تااطالع

 .گرفتندمی
دیدند؛ نزدیک به دویست ت را برای تبلیغ و تحریکات درایران مناسب میصها فرانمکه آل 1915در اوایل سال 

موران أم .ت ضد انگلیسی بودامناسبی برای تبلیغ شدند. این زمان فرصتور آلمانی با تجهیزات کامل وارد ایران أمنفر م

ر یود وجلب امبنی مطرح گشته ار اتحاد دنیای اسالم که از سوی عثمبمبنی  ،هاآلمانه رای نقشجبه منظور اانی آلم

 از این مأموران()یکی واسموس وارد ایران شدند.، ربه به انگلیسضحمله به هندوستان و ، افغانستان به سوی متحدین

ها به انگلیسیی ای که عشایر تنگستانام وا دارد؛ به گونهیرا به ق هاها تحریک و آنتوانست عشایر جنوب را بر ضدانگلیسی

علت گرایش به آلمان ها را در  توانبه طور خالصه می. دندشسلطه بر شهر  هحمله و در شیراز قوای ژاندارمری موفق ب

فعالیت  ،ها بود() که ایدة آن برای عثمانیذهب و روحانیت وپیروی آنان از اندیشه اتحاد اسالمسیاست آنان حول محورم

 استعماری آنان دانست.   یرو سابقه غ ان عشایریدر م

ای برای نفوذ به شرق انجام دادند که راه اصلی ها تالش گستردهدر اواخر قرن نوزدهم میالدی آلمان

بغداد بود. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا، با سران آلمان مالقات و -برلینآهن راه ،ها برای نفوذآن

ها های بسیاری از آلمانهای بعد نیز کشتیدر سال برقرار نمود. د و روابط دیپلماتیک میان دو کشورمذاکره نمو

اکت نماند و تأسیساتی خریداری شد و سفارش چند کشتی با فشار انگلیس و روسیه ناکام ماند. ولی آلمان س

پرداختند و چندین مانی نیز به ایران وام میهای آلدرست کرد و به مبادالت کاالها ادامه داد. بانک فارس در خلیج

ها همچنین خودرا همراه مردم ایران در به دست آوردن مشروطه و . آندرسۀ آلمانی نیز در ایران تأسیس شدم

 ادند.دصادی کشور نشان میمند به استقالل سیاسی و اقتعالقه

ت و حجم نی ادامه داشت و روندی صعودی داشهای طوالمان و ایران در سالاین روابط تجاری آل

 ، چهل برابر افزایش یافت. 1912تا  1282تجارت این دو کشور از سال 

 مان در چهار زمینه گسترش یافته بود:های اقتصادی آلفعالیت

 در ارتباط بودند. هامستقیماً با کارخانههایی که خانهتجارت -1

 مؤسسات دارویی -2

 های صادراتیشرکت -3

 های وارداتیشرکت -4
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ولی ایران و عثمانی روابط خوبی با یکدیگر نداشتند. مرزهای طوالنی و مشترک، انتقال عشایر و 

در حق عشایر مرزی و... های عثمانی نشینان مرزی، اختالفات مذهبی، خودسری حکام بغداد و ستمکاریکوچ

 واهای روحانیون دو کشور عمدتاً بر علیه یکدیگر بود.ل اختالف ایران و عثمانی بود و فتهمه از عوام

دورویی عثمانی عنصر اصلی روابط میان دو کشور بود. به هنگام فراغت قوای خود را در جهت 

داشتند. ولی هنگام شکست از در ورش وا میفرستادند و عشایر مرزی را به شطلبی به مرزهای ایران میتوسعه

تر مداران غافل را ناآگاهفرستادند و با عذرخواهی، سیاستشدند و سفیرانی را به کشور میدوستی وارد می

 کردند.می

شور به ـلح دو کـای برای صان عهدنامهـهای نظامی میان دو کشور ادامه داشت. در این میالبته درگیری

 شد و به هیچ وجه کارساز نبود.به امضا رسید که روز به روز از اعتبار آن کم می الرومنام ازرنۀ

تا این که میرزا تقی خان عمدنامۀ دوم را بست و در پی آن خطوط مرزی مشخص تعیین شد. برای 

 زیارت و بازرگانی و کوچ عشایر هم تصمیماتی گرفته شد.

های مختلف به با بهانه 1905ها در ادامه داشت. آن های مرزی تا پایان امپراطوری عثمانیولی درگیری

مرزهای ایران تجاوز کردند و نواحی غربی آذربایجان را گرفتند. دولت و مجلس هم که در آن زمان گرفتار 

به تصرف آذربایجان داشتند  ها عالقۀ زیادیبه این مسئله توجهی نداشت. عثمانی ندمشروطه و مسائل داخلی بود

ها به سرعت طلبانۀ خود دست نکشیدند و با شروع جنگ به بهانۀ حضور روسمنافع توسعه گاه ازو هیچ

عنوان مثال با شروع  های عثمانی ظاهری جذاب و فریبنده داشت. بهطلبیآذربایجان را اشغال کردند. این توسعه

منافع  ی به دست آوردنابران اسالمیسم و... ایرانیان را های پان ترکیسم و پاستیل به بهانۀ سجنگ جهانی او

 کردند.بیشتر به سمت خود جذب می

گفتیم که در جنگ جهانی اول افکار عمومی مردم به دلیل انزجار چندین ساله از روسیه و انگلیس به 

شود های روسیه و انگلیس کم میکردند با ورود در جنگ از دخالتها فکر می. آنه بودمتحدین تمایل پیدا کرد

کردند که متحدین در جنگ پیروز نگهداشتن مردم داشت. افرادی نیز فکر می طرفی در بیولی دولت سع

 شکنند. را می 1907داد ترکمنچای و ها با حمایت از متحدین در طول جنگ، قرارشوند و آنمی
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ترین ترین اقشاری که از سادهمتحدین به خصوص آلمان که این حد از انزجار را دیدند که حتی عوام

دانند، از این فرصت نهایت استفاده را ها میجات خود را توسل به آنآوند، تنها راه نمسائل سیاسی سر در نمی

 بردند.

هایی که نقش اساسی در گرایش به آلمان داشتند، رهبران دینی نیز در این زمینه نقش در کنار دموکرات

 کردند.دن روحانیون برای فتوا دادن، میمهمی داشتند. متحدین هم تمام تالش خود را برای متقاعد کر

در این میان فتوای جهاد سلطان محد رشاد خان پنجم، حاکم عثمانی،  که خودرا خلیفۀ مسلمین 

در  و خوانداین فتوا تمام مسلمین جهان را به جهاد در برابر دشمنانشان فرا می .دانست بسیار کارساز بودمی

-النهرین( راهی جبهۀ جنگ شدند. در ایران نیز شهرستانیاری از عراق)بینل کرد و ترک و عرب بسنتیجۀ آن قبای

 های مختلف کشور در شمال غرب، غرب و جنوب و جنوب شرق دست به کار شدند.

کرد که روحانیونی را به خاک ایران بفرستند که زمینۀ توجه به هر صورت عثمانی تمام تالش خودرا می

طرفی ایران کامالً مغایرت داشت. انی را فراهم کنند. اما این امر با اعالن بیافکار عمومی به نفع آلمان و عثم

ای به دست طرفی، بی معنی باشد ولی حفظ ظاهر برای دولت واجد بود تا بهانهحتی در زمانی که این اعالن بی

 های ایران نباشد.روسیه و انگلیس برای حمله به مرز

با کمک دو درویش  ده که تعدادی روحانی از بغدادزرگ نوشته شای در کتاب ایران در جنگ بطبق نامه

های زیادی را به شهری نزدیکی قصر شیرین واستند اسلحهخایرانی در نزدیکی کرمانشاه چادر زده بودند و می

ر ن کرمانشاه مانند امیر مفخم با این اموماند عشایر را نیز با خود همراه بکنند و حاکخواستها میبفرستند. آن

 کردند و در نامه به این حرکت اعتراض شده بود.مخالفت می

ند دههای آلمان در ایران بسیار قابل مالحظه بود و اسنادی که در این رابطه پیدا شده اند نشان میفعالیت

کردند و و ایالت تقسیم می های خود را میان عشایر. در ابتدا نماینگان پولدر ایران دو نقش داشت که آلمان

ن سیاسی کردند و نمایندگاام اتباع روس و انگلیس را بیرون میماینکه ت گذاشتند ویها مسالح در اختیار آن

 ها در کشور داشت.روی اهداف آنمان نیز سهم زیادی در پیشکشتند. وجود مأموران مخفی آلها را میآن
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 14مسیر حرکت مهاجرین-7-3-3

آن عضو  ةسی نفر از صد وسی و شش نمایند ،م بر سرکار آمدکه مجلس سو 1294زمستان /1914در دسامبر 

کرات بودند. این مجلس با اکثریت و اقلیت نامعلوم توسط احمد شاه افتتاح شد و از همان ابتدا گرفتار بحران وحزب دم

ستار کرات خواوبه ویژه نمایندگان دم .طرفی ایران بودمخالف سیاست بی طور که گفته شدهمان و فکری شدیدی شد

ها و جنگ بر ضد متفقین بودند. هنگامی که متفقین از این گرایش و نفوذ آلمان ها در میان همراهی ایران با آلمان

ها برای مقابله با خطر آلمان 1294آبان  /1914نمایندگان اطالع یافتند، به تکاپو در آمدند. روسیه نیروهایش را در نوامبر 

کردند ها طرفداری میها را که در فارس و اصفهان از آلمانممالک خواستند که ژاندارمو از مستوفی ال ندوارد انزلی کرد

 .احضار کند

سفرای . پایتخت دچار ترس و وحشت گشت .تهدید به اشغال پایتخت نمودند و نیروهای روسیه تا قزوین آمده

ها و کراتوبه دم اصفهان ببرد. او قبالًخارجی شهر را ترک کردند و مستوفی الممالک تصمیم گرفت شاه را از تهران به 

ها تعدادی دیگر از نمایندگان دستور حرکت به قم را داده بود. در قم مهاجرین به رهبری سلیمان میرزا و با کمک آلمانی

دفاع ملی را تشکیل داده و با فرستادن نمایندگانی به شهرها خواستار پیوستن مردم و مشغول گرد آوری نیرو  کمیتۀ

ها به سوی مهاجرین آنان ناچار به ترک قم گشته و به سوی کرمانشاه روانه شده و در این اما با پیشروی روس .شدند

 .ها حکومت موقت به رهبری نظام السلطنه مافی تشکیل دادندشهر به پیشنهاد آلمان

کنگاور از اعضای حکومت موقت در کرمانشاه ماندند تا این که بعد از شکست نیروهای دولت موقت در 

و در آنجا با دریافت  دهیم()در مورد این اتفاقات در بخش کرمانشاه توضیح مفصل میها، به قصر شیرین رفتندروس

دولت موقت با شش وزیر جلساتی را برگزار نموده . های تبریک از سوی امپراطوران آلمان و عثمانی رسمیت یافتندپیام

های وعده و فراوانی رو به رو شد، از جمله دچار اختالفات داخلی گشته بودند و به اداره امور پرداخت؛ اما با مشکالت

ها به ایران نداشتند. نیروهای روسی مدام زیرا آنان راهی برای رساندن اسلحه و دیگر کمک .ها عملی نشده بودآلمانی

نشستند. اقامت آنان در خارج ها به قصر شیرین آنان به سمت عراق عقب عاقبت با حمله روس .در حال پیشروی بودند

از ایران شش ماه به طول انجامید و پس از آن که عثمانی کرمانشاه را گرفت، مهاجرین به این شهر بازگشته و حکومتشان 

 .را برقرار کردند
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 کرمانشاه پیش از جنگ-4-3

 15اوضاع کرمانشاه قبل از جنگ -1-4-3

رودخانه قره سو قرار گرفته و  ۀمتر است که در حاشیکیلو 8547انشاه استانی با وسعتی به مساحتکرم

قاجار مرکز  ةهمسایه است. این شهر که در دوراز شمال با کردستان، از جنوب با لرستان و از مشرق با همدان 

ایالت غرب بوده، با موقعیت ریاضی بین سی و سه درجه و سی و شش دقیقه تا سی و پنج درجه و پانزده دقیقه 

هل و پنج درجه و بیست و چهار دقیقه تا چهل و هشت درجه و سی دقیقه طول شرقی از عرض شمالی، چ

ی ارتفاع دارد. کرمانشاه همواره شهرر مت 1410نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این شهر از سطح دریا 

مرتفع ایران به  ۀجلگین آغاز شده و با گذشتن از النهرهای تاریخی، که از بیننسبتاً بزرگ و مهم در کنار راه

 .پیوندد، بوده استسیا میقلب آ

حکمرانی محمدعلی میرزا و سرحددار عراقین شد و والیان شهرهای  در دوران قاجار این ایالت مقر

یمات کشوری به چند ق در تقسه.1325 کردند. کرمانشاه در سالخوزستان و پشتکوه از آن تبعیت میلرستان، 

با نام طایفه یا ایلی که در آن سکونت داشت نام گذاری شد. بعدها این شهر مرکز  که هر بلوک بلوک تقسیم شد

آباد و قصرشیرین ند، تویسرکان، سنندج، ایالم، شاههمدان، مالیر، نهاو :های آناستان پنجم شد که شهرستان

آباد، جوانرد، سنقر های تابعۀ آن عبارت بودند از: اسالم ولی پس از اصالحاتی که شکل گرفت، شهرستان .بودند

و کلیایی، گیالن غرب، سرپل ذهاب، صحنه، هرسین، کنگاور، پاوه و قصر شیرین و مرکز استان هم شهر کرمانشاه 

ا راه عبور به های زاگرس و در ارتفاع کم قرار گرفته است، تنهکه در نزدیکی دروازهاین شهر به دلیل آن بود.

خطرترین راه برای ورود به داخل سیر کرمانشاه راحت ترین و کممشود. ها محسوب میداخل این رشته کوه

رش یافت اهمیت بیشتری از زمانی که ارتباط میان بغداد و کشورهای اروپایی گست این مسئله فالت ایران است.

  .به شهر داد

ست. های جغرافیایی مختلف دارای شرایط آب و هوایی گوناگونی اکرمانشاه به دلیل دارا بودن موقعیت

ای زمستان اما در نواحی جلگه .هایی معتدل هستندهایی سرد و پربرف و تابستانمناطق کوهستانی دارای زمستان

که  های متعدد و پرآب داردخیز و چشمههایی حاصلمعتدل و تابستان گرم و خشک است. این استان دشت

رافیای سیاسی کشور نیز دارای اهمیت امکان زندگی در جای جای آن را فراهم نموده است. کرمانشاه در جغ
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فراوان و نقش اساسی است. بخش مهمی از مرز غربی ایران با عثمانی سبب موقعیت استثنایی کرمانشاه شده و 

   است.این شهر را از دیر باز به عنوان شاهراه ارتباطی شرق و غرب قرار داده 

شد النهرین شروع میتاریخی که از دشت بین کرمانشاه همواره به عنوان شهری نسبتاً بزرگ برکنار راهی

این شهر در ایام  .از اهمیت خاصی برخوردار بود ،دیپیوندو با گذشتن از جلگه منتخب ایران به قلب آسیا می

پس از آنکه نظام السلطنه با دولت خود در آن دیار مقام گرفت دیگر  .های بسیار بودصلح مبتنی بر کاروان

هوای خوش و پر طراوت و کوهستانی کرمانشاه برای این کار سخت  .قر حکومتی شدکرمانشاه تبدیل به م

 .بودمناسب و مساعد 

چنین چنان هم .ها غیر ممکن بودآمد با کالسکه در آن و قدر تنگ بودند که رفتهای کرمانشاه آنخیابان

رفت کسی به مهمانی یا خرید می گاهپس هر .ممکن نبود که پیاده راه رفتن در آن بود اندازپر دست و ناهنجار

اسبی همراه خود داشته باشد تا راه را برایشان  ،و همواره باید خادم نشستاسب می بایست بر رویناگزیر می

که حاضر به کنار رفتن نبودند  هایی بودها نبود، بلکه برای شترها و االغها برای انسانلزوم بودن خادم .باز کنند

 کنند.تر از آنچه هست میاین راه را تنگ ،کنند گروهی حرکت میها قالباًشتر جایی کهو از آن

 یتصور توانستینم کردیم نگاه آن به رونیب از یکس اگرها در کرمانشاه به طوری بود که معماری خانه

 .باشد داشته خانه داخل از

 که دیرسیم زیتم و بایز یهاباغ به فیکث یهاابانیخ نیا اما .بودند فیکث عموماً هاابانیخ و هاکوچه

 دارستون یهاعنوان با ییهاساختمان به هانیا همه بود. زیانگدل و رنگارنگ یهاباغ یدارا یرانیا سبک گرنشان

 گرید کردند.یم استفاده یقال از آن یجا به و بودن یخبر یصندل از یرانیا ساده یهاخانه در ند.شدیم یمنته

به عنوان  را لحاف و بالش هنگامشب گرفتند.نمی نظر در یخاص یجا یخور غذا و خواب اتاق یبرا نکهیا

استفاده  هادست از کارنیا یبرا بلکه ،نددخورینم غذا چنگال و قاشق با .نددآوریم منینش اتاق به تخت

 حال به نه انکرنش تعارف و سالم که است نیا کندیم جلب خود به را هیپا توجه کهآن گرید نکتهکردند. می

 .رفتگیم انجام جلوس از پس بلکه ستادهیا

 ۀدر سای بود. صحرا و دشت به یجمع دست رفتن هاآن مهم و عالقه مورد حاتیتفر ازچنین هم

 های جاری.ر جوار رودو د بودنددرختانی که چندان فراوان ن

که کرمانشاه جمعیتی مهاجرتی الدین شاه درمورد این استان چنین گفته شده است در سفرنامۀ ناصر

 شوند.داشته که به علت نوع زندگی در فصولی از سال مجبور به مهاجرت به مناطق روستایی و ایلیاتی خود می

های چنین توجه به سواد و سواد آموزیهم بسیار کم بود. درحالی که نوشتهدر مناطق مختلف کرمانشاه هم

 د در کرمانشاه اشاره شده است.فرید الملک به وجود مدارسی با قدمت زیا
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 .ی بودهاللهای عجیب علیجا مرکز مقر فرقهآن .از نظر مذهبی شهری قابل توجه بود اصوالًکرمانشاه 

  "دانماز خدا هم جدا نمی .دانممن علی را خدا نمی" آنان چنین بود:حرف اساسی 

حضرت علی علیه السالم راه مبالغه و هایی هستند که در تکلم ها از شمار آن دسته و گروهاللهیعلی

 ند.یپیمایغلو م

 کرمانشاه پس از جنگ -3-5

 16اوضاع کرمانشاه بعد از جنگ جهانی اول-1-5-3

ایالت کرمانشاه گذاری احمد شاه در تهران تلگراف این رویداد به همه ایاالت مخابره شد. حکمران با تاج

گذاری احمد شاه، در دار الحکومه الملک پس از دریافت تلگراف تاجد الملک همدانی بود. فری در آن دوران فرید

های یک شد. نمایندگان دولتهای سن پادشاه شلچهارده توپ به تعداد سال .کرمانشاه مراسم جشن برگزار نمود

های رسمی به دعوت حکمران در این مراسم شرکت نمودند. موقعیت کرمانشاه و از دسترس خارجی با لباس

توانست کمکی برای آلمان و شاهراه تجارتی و نظامی آن که می برای قوای روس و انگلیس و دن آندور بو

ه همگی چنین وجود ایالت و طوایف عمده در اطراف شهر کهم، جهیزاتشان باشدعثمانی برای حمل قوا و ت

صورت یکی از مناطق  و همسایگی کرمانشاه با عثمانی از همان آغاز جنگ این شهر را به ددارای اسلحه بودن

 حساس مورد توجه قرار داد. 

با  ،و به تأیید شیخ االسالم نیز رسیدداد  سلطان محمد پنجم، فتوای جهاد زمانی که امپراطوری عثمانی،

شیعه و سنی بر ضد روس و انگلیس، عثمانی سعی در اعزام روحانیون به ایران از مسیر  استفاده از فتواهای علما

طرفی دولت ایران این اقدام اده از تبلیغات آنان به نفع عثمانی و آلمان نمود. با توجه به اعالم بیکرمانشاه و استف

چنین روحانیونی از جانب عثمانی با دریافت مواجب دولت عثمانی با اعتراض حکمران کرمانشاه مواجه شد. هم

طرفی ایران اس حکم بیران شهر براسبرای تحریک مردم به این شهر آمدند که اقدامات آنان با مخالفت کارگزا

 .مواجه شدند

توجه با .افزودها در این شهر میشد بر حساسیتنیز که از سوی حکمرانان تشدید میهای حزبی رقابت

در ایام  ؛او خودش از اعضای حزب اعتدال بودبه این که در کرمانشاه چند سال پیش فرمانفرما حاکم بوده و 

                                                           
1369بلوشر، ویبرت، فون، سفرنامۀ بلوشر، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: انتشارات خوارزمی،  -16  

  1387خواه، تهران: انتشارات ققنوس،های بزرگ، ترجمۀ مهدی حقیقتتورج، ایران و جنگ جهانی اول میدان نبرد قدرتاتابکی، 
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ای نیز به عده .گرفت ن به این حزب تشویق نموده و و این حزب در کرمانشاه نیروحکومتش مردم را به پیوست

. های حزبی شدیدی در شهر شده بودوستند و همین امر سبب بروز رقابتکرات پیومخالفت آنان به حزب دم

 .ی نداشتندحزب اعتدال چندان قدرت دیگر حامیان ،در جریان انتخابات. که انتخابات مجلس سوم فرا رسیدتا این

و بعد از تهران بیشترین  رای در این شهر داده شد 7361 ،هزار نفری کرمانشاه در آن دوران پنجاه از جمعیت

و تالش در ها با حاکمیت فرمانفرما در این شهر کراتومخالفت دم ،ی دهندگان را داشت. دلیل این امرأتعداد ر

ها بالفاصله پس از راه یافتن به مجلس نیز کراتودم.یابی خودشان به مجلس بود جذب مردم به منظور راه

 مخالفت خود را بافرمانفرما آشکار ساختند.  

جنجال های فرمانفرما سبب به چندان آرام برگزار نشد. کارشکنی انتخابات مجلس سوم در کرمانشاه

،  بهانه ناصحیح بودن انتخابات مجلس ناظرین بر وی با تحریک حسن نامی .کشیده شدن این انتخابات شد

د را ها خوهای سیاسی میان آنان شد. خلخالیبندیاین اقدام، سبب شورش مردم و دستهانتخابات را بست. 

   نامیدند.کرات وای از ایل کلهر خود را منسوب به دماعتدالی و ایل سنجابی و عده

ی اول موضوع بحث هر مجلسی در شهر بود. در این های جنگ جهانبا آغاز جنگ، اخبار و گزارش

که به  ،ه شد که در آن شیخ حسن تهرانی راای به سران ایل سنجابی فرستادکرات نامهوزمان از سوی حزب دم

در میان  ها معرفی نمود. شیخ حسنکراتو، مأمور تبلیغ از سوی دمیاست معارف به کرمانشاه آمده بودسمت ر

ها از ضرورت شان با انگلیسیها و همدستیا پرداخت و با برشمردن مظالم روسهوسایل به تبلیغ بر ضد ر

چنین از اقدامات کمیته ملیون سخن گفت. اخبار جنگ و در کنار آن اقدامات قیام ملی و اتحاد مسلمانان و هم

تکاپوی  در این شرایط هیجان و .کرات از سوی مردم شهر شدوها سبب گرایش بیشتر به حزب دمکراتودم

شدیدی نیز در میان ایالت و عشایر کرمانشاه به وجود آمد و این استان، با موقعیت حساسش، با قیام ملی 

خواه برای همکاری و همراهی چنین بسیاری از شهرنشینان آزادیهماهنگ گشته و اکثریت عشایر و ایالت و هم

 .مهاجرین آماده شدند

ب گرد آمده و در کرمانشاه رؤسای دو حز ،دالیون متحد شدفاع ملی قم با اعتد ۀکه کمیتپس از آن

اما این  .ت اختالفات حزبی را کنار گذاشتنددفاع ملی کرمانشاه تشکیل دادند و به طور موق ۀانجمنی به نام کمیت

ار ها هرگز این کنمودند. اعتدالیعلیه فرمانفرما اقدام مید زیرا آنان در این صورت باید برفقط ظاهر اوضاع بو

اجاق العلماء و از اعتدالیون سیداسماعیلها آقامحمدعلی مجتهد معروف به قوامکراتورا انجام ندادند. از میان دم

ادارات  در همین ایام رؤسای عشایر تصمیم به اشغال .بود به ریاست انتخاب شدند که از دوستان فرمانفرما
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دفاع ملی کرمانشاه سه نفر مأمور سانسور  ۀچند روز بعد، از سوی کمیت .دولتی و پست و تلگراف گرفتند

 .تلگرافات و سه نفر مأمور سانسور در اداره پست شدند

هنگامی که از طرف حکومت  .ب توجه کشورهای درگیر جنگ نیز شدموقعیت حساس این شهر سب

عیت حساس این شهر سبب شد، چرچیل موق، عنوان حکمران کرمانشاه انتخاب شدمرکزی امیر مفخم بختیاری با 

شما نیز  .اندسفارت آلمان و عثمانی با حکومت شما مخالفت نموده»:ار با او در سفارت انگلیس بگویددر دید

چند روز بعد   «.کنیممتمایل به انگلیس را لحاظ کنید وگرنه ما شما را عزل میطرفی در کرمانشاه الاقل باید بی

 ةموریتش بود رفته و به وی وعدأه دیدن او که عازم حرکت به محل مآلمان ب منشی سفارت، الدولهمورخ

عکس امپراطور آلمان دوست اسالم  :که در زیر آن نوشته شده بودعکس امپراطور آلمان  .مساعدت و تقویت داد

داء محض یادگار از طرف رادولف دو کاردرف شارژه دافر امپراطوری آلمان به جناب امیر مفخم بختیاری اه

هایی رمزی مهیا کردند و افرادی زبده و مورد اطمینان کرات کتابچهومرکزی حزب دم ۀقبل از آن کمیت. گردید

 کنند.مرکزی را به مسئوالن والیات ابالغ  ۀتا دستورات پنهانی کمیت هفرستادرا انتخاب نموده و به شهرها 

دفاع ملی به کرمانشاه آمده بودند،  ۀکمیتان و نمایندگانی که از سوی تأثیر اقدامات شونمان کنسول آلم

زاده نزد خوانین ایالت غرب سبب شد؛ در زاده و کاظماز جمله آقایان امیر خیزی، شیخ حسن تهرانی، جمال

ی و رؤسای ایالت و طوایف غرب کشور و ایالت کرمانشاه جمع شده و جهت نگهبان قه1333اواخر سال 

های روس و ذاشته و به مبارزه با عوامل دولتفات خود را کنار گاختال ،حفظ مرزهای غرب تصمیم گرفتند

ا در دفاع از دشت تجمع نموده و درتلگرافی به احمدشاه، آمادگی خود راین افراد در ماهی بپردازند.انگلیس 

 کشور اعالم نمودند.

 17ها در کرمانشاهفعالیت آلمانی -2-5-3

، جا به خاک آلمان استاز آن عبور از تهران به بغداد و استانبول وجا که راه کرمانشاه تنها راه قابل از آن

گونه بود؛ که تا حد امکان اسلحه سیاست آلمان در کرمانشاه بدین آلمان برای این منطقه اهداف زیادی داشت.

اید. دوران جنگجو فعالیت نم، توزیع نمایند و در به کارگیری مزز طریق مرزهای عثمانی وارد نمودهو مهمات ا

 هایی به سمت ایران فرستادند.گروههایشان ا به منظور اجرای نقشههآلمان

                                                           
  1336، سپهر، ایران در جنگ بزرگ، تهران: انتشارات بانک ملی ایران، احمدعلی -17
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 های مقیم کرمانشاه نیز همواره از سرزمین ایل کلهر اسلحه و مهمات وارد می نمودند. آلمانی

. میان ایالت به ایران وارد نمودندآنان چهل هزار قبضه تفنگ، از طریق کرمانشاه و کردستان برای تقسیم 

 ای علیه متفقین در کرمانشاه انجام دادند. ها تحریکات گستردهآلمان

عالوه بر اقدامات ذکر شده، دولت آلمان در راستای اهدافش در ایران، شونمان را به عنوان کنسول به 

شونمان از . کرمانشاه فرستاد. شونمان با تهمت دول دیگر مبنی بر تولید اغتشاش علیه دولت ایران مواجه شد

پرداخت. شونمان مدیر شرکت میاو به عنوان تاجر در ایران به فعالیت  .قبل در ایران حضور داشت هاالس

ت أمور شد به کرمانشاه برود و یک قرارگاه برای هیأها در ایران مدر تبریز بود. وی با آغاز درگیریآلمانی پتاگ 

انشاه، یک سازمان بزرگ جاسوسی انگلیس نیز نیدرمایر در این شهر ایجاد نماید. پس از ورود شونمان به کرم

 رین داشت.النهر کشف شد که شعبات متعددی در بیندر این شه

در گزارشی به آمدن محی الدین یوزباشی از بغداد همراه دو درویش  ،کارگزار کرمانشاه ،معاضدالملک

ان از سوی بغداد برای آنان سخن فراو ۀه باشد به خانقین و فرستادن اسلحکه احتماالً یکی از آنان ساالرالدول

نزدیکی قصر شیرین هستند.  گفته است. در این گزارش بیان شده که این افراد در صدد آمدن به قوره تو در

ها قصد داشتند، ساالرالدوله را با رؤسای عشایر همراه نموده و به کرمانشاه بفرستند. این اقدامات به امر عثمانی

، الممالک هشدار دادمستوفی. همراهی با عثمانی بودتحریک عشایر این ناحیه به در صددوالی بغداد بوده که 

 ؛شود ایران برخالف میل قلبی بر ضد دولت عثمانی وارد جنگ شودسبب می ورود نیروهای عثمانی به خانقین

با الفت کنند مجلس نیز در مخزیرا ساالرالدوله مدعی سلطنت است و همه وزرای شاه بر علیه او اقدام می

 .ساالرالدوله با شاه همراه است

طرفی و روحانیون و ایالت را به ترک بیروزه ساکنین بر انتقال و توزیع اسلحه همهها عالوهآلمانی

در مذاکراتی که با سران عشایر . آوردندای ورود نیروهای عثمانی فراهم میتحریک نموده و مخفیانه زمینه را بر

 .بغداد تأمین شود-نوان راهداری امنیت راه تهرانردن پول میان عشایر غرب تحت عداشتند قرار شد با پخش ک

تحریکات شونمان به عنوان کنسول آلمان در کرمانشاه اعتراض روس و انگلیس را برانگیخته بود. 

از خواستار جلوگیری  سوار و اسلحه هستند و ۀآلمانی در کرمانشاه مشغول تهی سفارت روسیه اطالع داد دو نفر

رمانشاه مأموریت داده شد به دلیل همین اعتراضات گسترده، از سوی وزارت خارجه به کارگزاری کآن شدند. به

ار آلمان و اتریش، از کرمانشاه حرکت دهند. استقبال از وزیر مختۀ او را به بهان ای که شونمان متوجه نشودگونه
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میان  ختار در مرز برود، برای امنیت راه کارگزاری ازدر صورتی که شونمان خواست به استقبال وزیر م ،قرار شد

از این پیش . و نگذارند خود او سوار تهیه کند سواران دولتی هر چند نفر که مورد نیاز شونمان بود، به او بدهند

ای از افراد محلی را استخدام نموده بود و نشان عقاب به کالهشان زده و آنان را به نگهبانی کنسول آلمان عده

خصی صد نفر را به عنوان سواران ش ،چنین وی از روستاهای اطرافگری آلمان گماشته بود. هماز کنسول

 ن و عباس خان، از رؤسای ایل کلهرهای آنان نیز نشان عقاب زده بود. سلیمان خااستخدام نموده بود و بر کاله

نمان نیز برای آنان چهارصد نشان فرستاد. نیز در مذاکراتی قول فرستادن چهارصد سوار را به شونمان دادند و شو

  .های شونمان با اعتراض برخی از رؤسا به ویژه اعضای حزب اعتدالی روبرو شداین اتفاقات و خودسری

ها در تهران، تحریکات شونمان در کرمانشاه را گوشزد نموده و از دولت ایران تقاضای برکناری روس

سفارت روس به وزارت خارجه آمده و اعتراض نموده بود که کنسول  وی را داشتند. مسیو فن باخ که از سوی

 مضطرب گشته است.   روسیه مقیم کرمانشاه از توقف شونمان در این شهر

شونمان  معاون الدوله غفاری، وزیر خارجه، در جواب مسیو فن باخ اظهار نموده بود، علت توقف

جا عبور کرده اند بوده است و به او تلگراف نگ از آنچند نفر آلمانی که هنگام ج ةرسیدگی به اموال گم شد

های روس و با وجود همه تالش. مأموریتش در سلطان آباد حرکت کندشده که از این شهر به سوی محل 

انگلیس، بر اثر اتحاد رؤسای ایالت غرب کشور شونمان قدرت فراوانی کسب نمود و تقریبا حکمران واقعی 

 .این ناحیه گشت

در کرمانشاه عملیات موفقی را علیه روس و انگلیس آغاز نمود. وی  1915اواخر فوریه  شونمان در

گری انگلیس و بیست قزاق نگهبان کنسول ه کرمانشاه با جذب نگهبانان هندیهنگام ورود کاروان وزرای مختار ب

کنسول . اتباع روس و انگلیس از شهر خارج شدند ۀگونه زد و همگری روس دست به مانوری محاصرهکنسول

انشاه فراهم نموده و درصدد روس و کنسول انگلیس که در همدان اقامت داشتند، وسایل بازگشت خود را به کرم

زاق های روس و انگلیس، با گروهی محافظ، مرکب از هفتاد قهای شونمان برآمدند. کنسولسازی فعالیتخنثی

کرمانشاه شدند و تا کنگاور رسیده و هنگام استراحت در این شهر با شونمان  ۀی روانروس و سی سوار ایران

روبرو گشتند. شونمان در پیامی برای حاکم شهر تسلیم دو کنسول را خواستار شد دو کنسول با آگاهی از 

تیراندازی  از سه ساعت موضوع به مقابله شتافته و جنگ میان کنسول روس و انگلیس با شونمان آغاز گشت. پس

این حادثه در  .دها موافقت نمودند، در صورت تأمین جانی به همدان بازگردنگری حاکم شهر کنسولبا میانجی
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ای که وزرای مختار روس و انگلیس شدیداً دولت را تحت فشار قرار گونهبه .تهران سبب هیجان عظیمی شد

  .فی ایران دانستندرطنیز اقدامات شونمان را ناقض بی دادند و برخی مطبوعات

سفارت آلمان پس از درگیری شونمان با کنسول روس و کنسول انگلیس، با اقداماتی سعی در دفاع از 

ای به همین منظور انتشار دادند. پرنس رویس ا بیانیههرد اتهام از شونمان داشت. آلمان دیپلماسی کشور خود و

دلیل  نمود.دید، اقدام شونمان را در دفاع از خود اعالم وزیر مختار آلمان نیز در مصاحبه با روزنامه عصر ج

های شمال و جنوب زیرا راه .ها عنوان نموده اندراه ارتباطی کرمانشاه برای آلماناقدامات شونمان را اهمیت 

ند ها از طریق آن با تهران و عثمانی ارتباط داشتبود و تنها سیم تلگرافی که آلمانایران به روی آنان بسته شده 

ای به سفارت آلمان سمت ویس کنسولی شونمان ز این حوادث وزارت خارجه در نامهدر این شهر بود. پس ا

 در میان عشایر کرمانشاه نپذیرفت.در سلطان آباد را به دلیل تحریکاتش 

-ها اسباب و لوازم بانک شاهنشاهی و کنسولانگلیس از کرمانشاه، آلمانی با خروج کنسول روس و

ها توسط رغم منع نمودن آلمانگری آلمان انتقال دادند. علیس را ضبط نموده و به کنسولگری انگلی

دفاع ملی کرمانشاه آنان را  ۀو کارگزاری با مراجعه به کمیت آنان اعتنایی نکردند ،کارگزاری کرمانشاه به این کار

گری گری انگلیس به کنسولک و کنسولای نبخشید و کلیه اموال بانداد، که اقدامات آنان نیز نتیجه واسطه قرار

 .آلمان منتقل شد

 18درگیری در کنگاور-3-5-3

ها با حمایت آلمان در بخش قبل که دربارة مسیر حرکت مهاجرین گفتیم، ذکر شد که همۀ این حرکت

جستجوی فردی برای به دست گرفتن رهبری  از تالش بسیار برای ها پسآلمانمیسر شده بود. در آن زمان 

السلطنه را انتخاب نمودند. ضمن مذاکرات با وی که والی لرستان بود، قراردادی نیز با وی نظام ،مهاجرین ایرانی

السلطنه قبول کرد رهبری تعهداتی را بر عهده گرفتند؛ نظامالسلطنه و کانتیز در قراردادی با هم بستند. نظام

که توافق او و کنت کانتیز توسط دولت آلمان شرط آنهآوری نیرو بپردازد بعهده گرفته و به جمع مهاجرین را بر

کافی در اختیار نیروهای کمیته بگذارند. کنت کانتیز نیز تعهد  ۀها پول و اسلحبه رسمیت شناخته شود و آلمانی

تومان  20000یران را حفظ نموده و ماهیانه سال تمامیت ارزی ا 2مورد نیاز،  ۀبر تأمین اسلحها عالوهداد آلمان

ها با نیروهایش از لرستان به کرمانشاه السلطنه پس از امضای قرارداد با آلمانینظام. دنالسلطنه پرداخت نمایبه نظام
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ه.ق با هزار  1334نمودند. وی در اوایل صفر آمد؛ در حالیکه سرداران و سواران مسلح فراوانی او را همراهی می

السلطنه به با پیوستن نظام. های لر از بروجرد به سوی صحنه آمدسوار شخصی، تفنگدار دولتی و چریک نفر

ها با تحت فشار قرار دادن فرمانفرما سبب گشتند فرمانفرما امالک وی را از طرف دولت مهاجرین، انگلیسی

الدوله جایگزین وی در این  ایران مصادره نموده و حاکمیت وی بر لرستان و خوزستان نیز لغو شد و رکن

السلطنه و همراهانش به صحنه با ورود نظام. گونه برخورد شدایاالت گشت. با دیگر سران مهاجر نیز همین

نیروهای عثمانی که ازچند روز قبل به کرمانشاه آمده بودند، رهسپار صحنه شدند. مسیو واسل وزیر آلمان، که 

السلطنه مانع از خروج وی شد ا داشت از کرمانشاه خارج شد. اما نظامقصد مسافرت از راه اصفهان به تهران ر

 ةالسلطنه دیدار و دربارمهاجرین نیز که اکثریتشان در این شهر اقامت داشتند با نظام. و او را در صحنه نگه داشت

 های آینده به بحث پرداختند.  اوضاع منطقه و جریان جنگ در کنگاور و نقشه

السلطنه در صحنه و نرفتن به کرمانشاه، شاید وجود اقبال الدوله حکمران وقت شهر دلیل ماندن نظام 

ست مانع نتوادانست که مینظام السلطنه اقبال الدوله را مانعی بر سر راه خود می از سوی دولت مرکزی بود.

حنه وارد شهر قسمتی دیگر از مهاجرین چند روز پس از ورود نظام السلطنه به ص گیری قاطع او شود.تصمیم

آگاه شدند.  ،هاالسلطنه با آلمانیشده و مورد استقبال وی قرار گرفتند. مهاجرین در همین زمان از قرارداد نظام

هنگام اقامت مهاجرین در صحنه اخبار ضد و نقیض و نامطلوبی از شهر حاکی از اقدامات اقبال الدوله بر علیه 

کرمانشاه را تشکیل داده بودند و  دفاع ملی ۀکرات که کمیتودالی و دماعت ۀالسلطنه، نزاع و درگیری دو فرقنظام

 .رسیدها در شهر به آنان مینفوذ عثمانی

اعضای کمیته دفاع کرمانشاه، در مالقات با اقبال الدوله با توجه به قطع ارتباط کمیته با دولت مرکزی و 

بالتکلیفی اهالی دانسته و به وی پیشنهاد منتفی شدن حکومت اقبال الدوله، حضور وی را موجب آشفتگی و 

السلطنه در صحنه، نبرد اصلی در هنگام اقامت نظام. السلطنه و یا ترک کرمانشاه را دادندهمکاری و معاونت نظام

 های بید سرخ و کنگاور جریان داشت.در گردنه

بردند. تصرف آن به کار میبرای  ها که با تعقیب مهاجرین به این ناحیه رسیده بودند، تالش فراوانروس 

ها کشانده سپاهیان روس را با نیرنگ به درون آبادی ،در ابتدای جنگ چند بار اهالی کنگاور و روستاهای اطراف

هایی این اقدامات را به ا انتشار اعالمیهبها در تهران نمودند. روسو آنان را در حالت غافلگیری گلوله باران می

کنند. اما چند روز بعد در روستایی نمودند این روستاها را با خاک یکسان می شدت محکوم کردند و تهدید

 .دیگر پنج سوار روسی به دست اهالی کشته شدند

ها و نیروی مدافعین که شامل یاران نظام السلطنه، همراه با سربازان شهر کنگاور چندین بار میان روس

کلهرها که عباس خان سرداراقبال، رئیس آنان بود،  اوردر کنگ ترک و افسران آلمانی بود، دست به دست گشت.
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ها را عقب راندند. اما بعد به دلیل نداشتن تجهیزات و فشنگ کافی و به دلیل نگرانی در طی یکی دو نبرد روس

نشینی پس از عقب، از کنگاور عقب نشسته و این شهر بی دفاع ماند ،سردار اقبال از عمویش سلیمان امیر اعظم

ها ایر، طرح کنت کانتیز که ایجاد خط دفاعی در مسیر صحنه، دولت آباد و کاشان و بیرون راندن روسبرخی عش

  بود.از این ناحیه بود به دلیل نداشتن نفرات کافی محکوم به شکست 

از جمله سردار امجد  .آوری شده بود اغلب کارایی نداشتالسلطنه جمعقوای ایلیاتی که توسط نظام

که بتواند کاری انجام گرفت. بدون آنالسلطنه آمده و حقوق گزافی میهشتصد سوار به همراه نظامکه با  حسنوند

 .دلیل نارضایتی نظام السلطنه، به محل خود بازگشته و به دزدی و غرامت در مسیر بازگشتش پرداختدهد، به

را از آن بیرون راندند. ها سگروهی از نظامیان ترک همراه با نیروی ژاندارمری به کنگاور حمله و رو

نظام السلطنه نیز پس از نظامیان وارد شهر شد اما تنها پس از دو روز دوباره مجبور به تخلیه شهر شدند زیرا 

 .امکان نگهداری شهر برای آنان وجود نداشت

سرخ و کنگاور و افتادن قسمتی از سنگرهای  ها به مواضع بیدبوپ هنگامی که از حمله شدید روس کلنل

نشینی و تمرکز قوا را در ها به دست آنان اطالع یافت، همراه با صاحب منصبان آلمانی دستور عقبهم آلمانم

ژانویه  91ها و کمیته دفاع دست به دست گشته بود در چندبار میان روس ر کهبدین ترتیب کنگاو. بیستون داد

استراتژیک و حساس را نگه  ۀت این ناحیرغم تالش فراوان نتوانسها افتاد و کانتیز علیبه دست روس 1916

ای که میان سران سین نیز اهالی ابتدا براساس معاهدههر در شهر. دارد و بعد از شکست ناپدید و هرگز پیدا نشد

تجهیزات مدرن و فراوان  ۀواسطها پرداختند، اما بهزاده بسته شده بود، به مقاومت در برابر روساین شهر و جمال

ها با ورود به شهر هیجده تن از اهالی روستای داوودی تخلیه و به ارتفاعات پناه بردند. روس ها شهر راروس

آن مهاجرین و اهالی شهر کرمانشاه که مواضع دفاعی رو به رویشان به  پس از. از توابع این شهر را کشتند

 ها در آمده بود در اضطراب افتادند.تصرف روس

 19مهاجرین در قصر شیرین -4-5-3

نوز بیست روز از اقامت مهاجرین در کرمانشاه نگذشته بود که کلنل بوپ و دکتر واسل خبری مبنی ه

ها در بید سرخ، انتشار داده و خواستار تخلیه کرمانشاه شدند. نشینی نیروهای کمیته از روسبر شکست و عقب

ترک کرمانشاه به قصر شیرین در مسیر . پس مهاجرین شبانه کرمانشاه را به سوی قصر شیرین تخلیه نمودند

ای باستانی که وی که همراه با سید حسن مدرس از آتشکده السلطنه انجام شد.سوء قصد نافرجامی علیه نظام
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طی این سوء قصد،  .ند، از باالی کوه با شلیک چند گلوله روبرو شدنددر کوه حجاری شده بود دیدن می کرد

  کردند. د و تیراندازان به داخل جنگل فرارالسلطنه زخمی شدندو تن از محافظان نظام

جا انتقال داده مهاجرین پس از ترک کرمانشاه به قصرشیرین رفتند، که واسل و بوپ مقر خود را به آن

ها به رهبری سلیمان میرزا و طباطبایی از اعتدالیون، اتحادیه مدافعین وطن را کراتوبودند. در این شهر به دم

مهاجرین که راه . اتحادیه حفظ استقالل ایران و پایان دادن به نفوذ دشمنان کشور بودتشکیل دادند. هدف این 

در قصر شیرین تجمع نموده بودند، با مشکالت  و های گوناگون آمدهدور و درازی را طی نموده بودند و از راه

بود. این وضع تا زمانی گیر آنان شده های گوناگون شدند و قحطی نیز دامنروبرو شدند. دچار بیماری یفراوان

 .ادامه داشت که مجتهدین کربال و نجف سید کاظم یزدی و محمد تقی حائری به کمک آمدند

توانست از شهر مهاجرین که به حالت فرار مجبور به تخلیه شهر گشته و هر کس به هر ترتیبی که می

شیرین شیرخان صمصام الممالک . با ورود مهاجرین به قصر دشد تقریباً هیچ چیز با خود نداشتنخارج می

السلطنه گذاشت و دیگر مهاجرین خود را در اختیار نظام ۀسنجابی حکمران شهر به استقبال آنان شتافت و قلع

 .ها و کاروانسراهای شهر اسکان داده شدنددر خانه

ارسوار شامل پنج هزار ژاندارم، پنج هز تعداد مهاجرین در قصر شیرین که بالغ بر پانزده هزار نفر،

این آمار شاید تا حدی  عشایر لر، نمایندگان مجلس، علمای دینی و سایرین پنج هزار نفر عنوان شده است.

در حالت عادی بیش از دو یا سه هزار  شهر کوچک که توان به ازدحام جمعیت در ایناغراق باشد، اما می

نگام ورود به قصر، بسیار آشفته بود. اوضاع مهاجرین هجمعیت نداشت و مشکالت فراوان ناشی ازآن پی برد. 

شدند. در نظامیان شکست خورده با طی مسافتی طوالنی با پای پیاده و شکم گرسنه دسته دسته وارد شهر می

ای نیز برای آنان تأسیس نشد. تنها به خانهورود به شهر نیز اقدامی برای رفاه حال آنان انجام نشد. حتی قهوه

 اما اوضاع غیرنظامیان کمی بهتر بود.    . عشایر اطراف تا حدی وضعشان بهبود یافتفصل بهار و رسیدن  ۀواسط

پس از چند روز اقامت مهاجرین در قصر شیرین، کمیسیونی شامل آقایان مساوات، ناصراالسالم و 

در  .بندی و تعیین بودجه برای آنان بودامور مهاجرین و ترتیب رسیدگیهدف کمیته  .شیبانی تشکیل شد

دیگری از مهاجرین که از بروجرد راه را گم کرده و به بیجار رسیده بودند، وارد قصر شیرین  ۀرشیرین دستقص

 شدند.  
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های آقایان طباطبایی، مدرس، مساوات، کلوب و شیبانی میان مهاجرین و احزاب مختلف با کوشش

به امضای نمایندگان رسیده و  کمیته دفاع ملی که در قم تشکیل شده بود رسماً منفصل و اتحاد برقرار شد.

اعالم شد، تا پایان جنگ اختالفات حزبی را کنار گذاشته و تمام ملیون بدون تمایالت حزبی علیه دشمن 

نظام  مشترک و در راه آزادی وطن فعالیت نمایند. بدین ترتیب کابینه دولت موقت در قصر شیرین ترمیم شد.

جنگی باقی ماند. مدرس به عنوان وزیر علوم و اوقاف، السلطنه همچنان رئیس حکومت و مسئول امور 

طباطبایی وزیر عدلیه، سلیمان میرزا وزیر داخله، محمدعلی کلوب وزیر مالی، محمدعلی خان نظام مافی وزیر 

 .اردالن وزیر فوائد عامه، وحید الملک شیبانی وزیر پست و تلگراف انتخاب شدندهلل خارجه، امان ا

های تبریک از سوی امپراطوران آلمان و دا کرد و پیامیدر قصر شیرین، حکومت موقت رسمیت پ

دولت موقت در قصر شیرین محمد صادق طباطبایی را به سوی استانبول و . عثمانی برای آنان ارسال شد

 .ین به منظور کسب اطالعات الزم و رابط میان دولت موقت با آلمان و عثمانی فرستادشیبانی را به سوی برل

هنگام اقامت در قصر شیرین مهاجرین دچار اختالف و مشکالت فراوان شدند. از سویی کلنل بوپ 

پول آلمانی اعتقاد داشت، به دلیل ازدحام جمعیت در شهر و کمبود امکانات و آذوقه و همچنین به دلیل کمبود 

مهاجرین به جز اعضای دولت موقت و نظامیان باقی از شهر خارج گشته و  ها،و خالی بودن صندوق آلمانی

به عراق بروند. وی از دادن مواجب بسیاری از مهاجرین خودداری نمود. که عاقبت با وساطت و درخواست 

ها را سوئدی از کار، آلمانی کلنل بوپ با اخراج صاحب منصبان .نظام السلطنه کمک مختصری به آنان نمود

ها بودند نیز اخراج نمود. عباس خان امیر اعظم کلهر به جای آنان گماشت. او ایرانیانی را که طرفدار سوئدی

ها فرستاد یک آلمانی دیگر را رئیس ها به منظور جلوگیری از روسرا با سوارانش همراه با یکی از آلمانی

خان را به عنوان رئیس ایرانی ژاندارمری انتخاب نمود و همه واحدهای  ژاندارمری نمود و ماژور محمد تقی

 .ژاندارمری را در یک واحد ادغام نمود

در قصر شیرین مشکالت مهاجرین به اوج رسید. اختالفات داخلی میان آنان سبب شد به چندین 

اتهامات فراوانی به سلیمان  دسته تقسیم شوند و اتهامات فراوانی به برخی از آنان زده شد. برخی از مهاجرین

عازم سفر به ه بودند میرزا زدند. هزار و پانصد نفر از نیروهایی که در اصفهان به نیروهای مقاومت پیوست

ای کرمانشاه شده بودند، در بین راه با سرما و گرسنگی مواجه شده و بسیاری از آنان تلف شده بودند. عده

ر این، سلیمان میرزا را متهم نمودند بدانستند. عالوهی کشیدن آنان  میسلیمان میرزا را مسئول تلف شدن و سخت

شد به سود خودش ضبط نموده که هفده هزار پول اعانات را که در اصفهان جمع شده و نزد وی نگهداری می
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دسیسه غارت صد هزار تومان پول بانک شاهنشاهی انگلیس را نیز که توسط سروان صادق خان غارت  است.

 .ود، به وی نسبت دادندشده ب

 ها اعتراض نمودند وهای جنگی و عملکرد آلمانیای از افسران ایرانی نیز در این شهر به نقشهعده

ت نظامیان آلمان این گروه معترض ئهای مهاجرین از ساوه تا قصر شیرین دانستند. هینشینیآنها را مسبب عقب

السلطنه را مانع محافظه کار نظام ۀمهاجرین ضعف رهبری و روحیبرخی دیگر از . را به کرکوک تبعید نمودند

السلطنه و رهبری حیدر خان عمو دانستند و با جلب یاران و پیروانی در صدد طرد نظامقدرت مهاجرین می

اوغلی برآمدند. نظر آنان مبنی بر این بود که مهاجرین به امید آلمان و عثمانی نباشند؛ بلکه خود با بسیج و 

جنگ و گریز دشمن را فرسوده و ناتوان  ةهای مقاومت متعددی به وجود آورده و به شیویز عشایر هستهتجه

 .سازند

کار را در آمدن  ةچار ،السلطنه و وضع موجود ناراضی بودندها که از اقدامات نظامکراتوگروهی از دم

دانستند. ال خدمت بود، میرهبری پرشور و فعال، همچون حیدرخان عمو اغلی که در ارتش عثمانی در ح

ای به سیدمحمدرضا مساوات، به انتقاد از وضع مهاجرین پرداخت. وی عنوان مدتی قبل حیدرخان در نامه

ها با توجه به ضعف مهاجرین و ناامیدی از آنان از ارسال اسلحه و مهمات به ایران خودداری نموده بود، عثمانی

 .کنندمی

ی صمصام الممالک، ابوالقاسم خان بختیاری، محمد تقی خان و اکبر ای به امضااین گروه، در نامه

 میرزا سلطان خواسته خود را مطرح و از کلنل بوپ خواستند نامه را به فندرگلتز پاشا برساند. 

قبل از این اتفاقات  .ها رنجیده شدکراتوالسلطنه افتاد و وی بیش از پیش از دمنامه به دست نظام

خان از بغداد به قصر آمده و با کمک میرزا کریم خان رشتی در منزل هلل و احسان اهلل حسین  کریم دواتگر،

السلطنه نفوذ نموده و ها اسکان داده شدند. آنان در تالش بودند که بتوانند به محافظین نظامکراتویکی از دم

 .او را به قتل برسانند

السلطنه را از این ه و نظاممحمدرضا مساوات، از اقدام خود پشیمان شد در آخرین لحظات سید

-عاطال ۀواسطالسلطنه دستور به تعقیب و دستگیری سوء قصدکنندگان داد. اگرچه بهسوءقصد آگاه نمود. نظام

خوانساری تنها یکی از آنان دستگیر شده هلل رسانی ابوالقاسم خان بختیاری به مهاجمان، در منزل میرزا جبیب ا
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د بر روحیه مهاجرین تأثیرات منفی بر جای گذاشت و اختالفات میان و بقیه متواری شدند. اما این سوءقص

 .آنان بیشتر نمود پیدا کرد

نامه برای نخستین بار صورت گفتگوهای مجلسی به انتشار شب اعتراضات از ترور ۀبا شکست نقش

میان مهاجرین به دلیل جو سانسور  "های حسابیحرف"، با نام هنامدر ایران در این جریان انجامید. این شب

 نمود.میها را نکوهش نامه تقلید کورکورانه از متحدین و آلمانینمود یافت. این شب

یب آنان تا کرند، پیشروی نموده و بعد از جنگ قها در تعهنگام اقامت مهاجرین در قصر شیرین روس

روهای پیاده آنان نیز به می نیز در این شهر به دست آوردند. نیئشدیدی جوانرود را نیز اشغال نمودند و غنا

نشینی به قصر نمودند و نیروهای روس به نیروهای عثمانی در سرمیل حمله برده و آنان را مجبور به عقب

ها سمت قصر پیشروی نمودند. عشایر سنجابی نیز که توانسته بودند نزدیک به دو ماه و نیم در برابر روس

 ها متواری شدند.  صرف گشته و آنان به کوهها تشان توسط روسمقاومت نمایند عاقبت منطقه

با  .ها افتادبدین ترتیب، آخرین مقاومت عشایر غرب در هم شکسته شده و کرمانشاه به دست روس

ها به سوی قصر شیرین دولت موقت و مهاجرین مجبور به ترک قصر و رفتن به عثمانی شدند؛ روی روسپیش

. و خروج از کشور ناراضی بوده و دچار سردرگرمی گشته بودنددر حالی که اکثریت آنان از این مسافرت 

)که جزئیات این نبرد را االمارهها در کوتمهاجرین تازه به عراق رسیده بودند که از پیروزی عثمانی بر انگلیسی

یش در ها را به جشن پیروزاطالع یافتند. انور پاشا به آنان احترام فراوان گذاشته و آن در بخش یک ذکر کردیم(

 نمود.بغداد دعوت 

 

 20ها از کرمانشاهخروج روس-5-5-3

ها ارزش و اعتبار فراوانی برای عثمانی، آلمان و العماره و شکست دادن انگلیسیپیروزی در کوت

با شکست نیروهای انگلیسی، بخشی از سپاه ششم عثمانی مجهز به توپ و . متحدینشان به همراه داشت

النهرین عازم ایران شدند. این سپاه با نزدیک به بیست هزار نفر که مورد بین مسلسل و خلبانان آلمانی از

ها را از ناحیه غرب بیرون برانند. بخشی از این سپاه به سوی روس حمایت نیروهای ملی ایرانی بود مأمور شد،

در همان ابتدای قصر شیرین رهسپار شد تا از آنجا به سوی کرمانشاه، همدان و تهران روانه شوند. این سپاه 
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برو شده و به رهبری علی احسان بیگ که و سرپل ذهاب با نیروهای روسی رو ورود به ایران در قصرشیرین

  .شد توانست با شکست دادن نیروهای روسی به کرمانشاه برسدتوسط چند هواپیما نیز حمایت می

ها در تی سنگرهای روسسخ ۀدر حمل ،رفتنداز نیروهای عثمانی که به طرف صحنه می ای کهتهدس

ها ابتدا قصد داشتند در سنگرهای غرب بیستون مقاومت نمایند، حوالی نادر آباد و حاجی آباد را گرفتند. روس

ها اطراف ها را عقب راند. پس از آن در سنقر نبرد ادامه یافت و روساما حمالت سریع نیروهای عثمانی آن

ها دیگر در این درگیری نشینی به همدان نمودند.را مجبور به عقب شهر را سنگربندی نمودند. اما ترکان آنان

-ها با نظامعثمانی ةها بود. بر طبق معاهدنداشتند و بیشتر امور در دست عثمانی ایگسترده ۀها مداخلآلمانی

 .ها از ایران گرفتندالسلطنه تصمیم به اخراج روس

نفس فراوان یافته بودند. تصمیم به استقالل سیاستشان العماره اعتماد به نیروهای ترک بعد از فتح کوت

بارز آن دانست. براساس این معاهده  ۀتوان نمونالسلطنه را میانورپاشا با نظام ۀاز آلمان گرفتند. پیمان نام

او بر نیروهای نظامی ایران به رسمیت شناخته شده  هیالسلطنه که فرماندرپاشا متعهد به پشتیبانی از نظامانو

 .د گشته و تمامیت ارضی ایران را نیز پذیرفتبو

ها کراتودم .خروج از قصر شیرین و ورود به عثمانی، مهاجرین را دچار دو دستگی شدیدی نمود

ها مشکالتی را که در دانستند. اما اعتدالیتر میالسلطنه را قبول نداشتند و سلیمان میرزا را شایستهرهبری نظام

 .دانستندضعف مدیریتی وی می ۀا در قم میان مهاجرین به وجود آمد نشانهنگام رهبری سلیمان میرز

لسلطنه از اماکن زیارتی کاظمین به امضاءطرفین رسید، یکی اای که در دیدار انورپاشا و نظاممعاهده

ها یالسلطنه بیش از همیشه به عثمانهنگام اقامت در بغداد، نظام السلطنه شد.از عوامل کدورت ملیون از نظام

ها و پیوستن برخی از آنان از کراتوها نداشت. اختالفات داخلی دمکراتونزدیک شده بود و توجهی به دم

السلطنه موقعیت آنان را به شدت تضعیف جمله وحید الملک، ادیب السلطنه، کلوب و میرزا احمدخان به نظام

هایی چون سلیمان کراتوالسلطنه با دمکرده بود و مشکالتی برایشان فراهم آمد که سبب خصومت بیشتر نظام

 .ای که تحت تعقیب پلیس قرار گرفتندگونهمیرزا و کاظم زاده گشت به

در این معاهده  شد.یاتحادی دفاعی محسوب م ،این معاهده که میان نظام السلطنه و انورپاشا منعقد شد

منظور رفع های مالی عثمانی بهکمکهای مذهبی و اعطای از اتحاد همیشگی ایران و عثمانی و رفع اختالف

های اسالمی و نشر معارف و تعالی اوضاع اجتماعی نیازهای نظامی ایران در راه آزادی و نیز رهایی دیگر ملت
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و اقتصادی سخن رفته بود و استقالل کامل سیاسی و تمامیت ارضی ایران پس از جنگ نیز از سوی عثمانی و 

 .متحدانش ضمانت شده بود

ها در ایران، سبب مذاکرات میان علی احسان بیگ و عشایر کرمانشاه شد. در مذاکرات عثمانی رویپیش

هایش علی احسان پاشا با پیروزی .ها بروندها همراه شده و به نبرد با روسعشایر سنجابی با عثمانی تعیین شد

اهالی تهران دچار وحشت  رفته و خیال رفتن به تهران و تصرف آن را داشت.در غرب تا نزدیکی اراک پیش

ها از همدان، نمایندگان سهای ترکان و خروج روبا پیروزی برآمدند.ای از آنان درصدد ترک شهر گشته و عده

روس و انگلیس در تهران از بیم گرایش احمدشاه به عثمانی سعی نمودند احمدشاه را راضی نمایند پایتخت 

 د.ر باشد انتقال دهرا به جایی که از منطقه نفوذ عثمانی به دو

 21دولت موقت)مرحلۀ دوم(-6-5-3

السلطنه نظام ترکان کرمانشاه را در اختیار گرفته و مهاجرین نیز وارد شهر شدند. ،هانشینی روسبا عقب

مسئوالن در ادارات دولتی  و همراهانش، در عمارت دارالحکومه کرمانشاه ساکن شده و به اداره امور پرداختند.

السلطنه به شهرهای تصرف شده فرماندار فرستاده و مالیات یشین مشغول به کار شدند. نظامبا کارکنان پ

 گرفت. از این مالیات، به کارکنان دولت حقوق پرداخت. می

نظام السلطنه اغلب با سید حسن مدرس در انجام امور داخلی و با فوزی بیگ نماینده عثمانی در 

بر اعضای اصلی دولت موقت، افراد عالوه. کردور خارجی مشورت میکرمانشاه که اصالتاً کرد بود، در ام

دیگری نیز که اکثرا از روحانیون بودند، به رهبری سید حسن مدرس گاهی برای بحث در امر جاری گرد هم 

کارگزاران سابق شهر، معاضدالملک و ناصرالسلطنه به  ،با آمدن عثمانی و سایر مهاجرین به شهر. آمدندمی

السلطنه در اش قرار گرفت. افراد برگزیده نظاماعضای کابینه السلطنه وفتند. شهر در اختیار نظامهمدان ر

حکومت جدید، میرزا محمد کلوب رئیس مالیه، ادیب السلطنه رئیس امور داخله، مدرس رئیس عدلیه، محمد 

اید عامه و ساالر لشگر علی خان مافی رئیس امور خارجه، میرزا قاسم خان رئیس پست، عزالممالک رئیس فو

 رئیس امور جنگی بودند.
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ها به دست گرفته و تشکیالت دیوانی را مرتب السلطنه اداره امور غیرنظامی را با کمک عثمانینظام

 ۀنبود. سلیمان میرزا به واسط ها از جمله سلیمان میرزاکراتودر این دولت خبری از بسیاری دم. نمود

ای سنگین برعهده دولت موقت وظیفه در عثمانی دچار مشکالت فراوان گشته بود.السلطنه اختالفاتشان با نظام

السلطنه از سوی وی به گیری ندارد و نظامها قدرت تصمیمروس ۀداشت. این نظریه که شاه به دلیل سلط

-نظامچنان پابرجا بود و همین عقیده سبب باال بودن توقعات از پردازد، همایاالت آزاد شده می حکومت در

 السلطنه بود.  

ها و نبودن در جریان امور سبب تمایل گسترده به عثمانی و کم رنگ شدن نقش این غیبت آلمانی

های طرفدار آلمان نیز که مشکوک به عثمانی بودند، با برخوردهای نادرستی که کراتودم ها در امور شد.آلمان

د را ترجیح دادند. سلیمان میرزا، سید جلیل، شیخ حسین هنگام اقامت در بغداد با آنان شده بود، اقامت در بغدا

تهرانی، واعظ، کاظم زاده، یکانی، امیرخیزی، استرآبادی، تنکابنی و امیر حشمت با خودداری از همکاری با 

السلطنه، در بغداد ماندند. مهاجرینی که در بغداد ماندند، پس از ورود نادولنی به بغداد در دیدار با وی نظام

 ار همکاری مجددشان با دولت موقت شدند خواست

شدند. گروهی که از عثمانی و گروهی از آلمان مهاجرین در دریافت مواجب به چند گروه تقسیم می

پرستی به این ای نیز مانند محمدتقی شاهرودی که فقط به واسطه حس میهنعده .کردندمواجبی دریافت می

به دلیل  روابطش با نادولنی السلطنهنظام. نمودندد استفاده میمهاجرت اقدام نموده بودند، از دارایی خو

بازگرداندن سلیمان میرزا به کرمانشاه و سعی به منظور اختصاص منصبی در اداره امور برای وی، به تیرگی 

نادولنی دانست. ای علیه خودش میالسلطنه، اقدامات نادولنی را تالش به منظور تشکیل جبههنظام گرائیده بود.

 .دانستالسلطنه را آلت دست فوزی بیگ میدر واکنش به این طرز تفکر، نظام

السلطنه همراه نشده و در اداره امور به او منصبی نداده بود با دایر نمودن سلیمان میرزا نیز که با نظام

هایی و کمکداد و همواره نادولنی نیز به اها به بزرگساالن حساب و هندسه آموزش میکالس درسی شب

 .نمودمی

که عثمانی  یدر دولت موقت قرار شد ستاد مشترک ایران، عثمانی و آلمان به ریاست سردار مقتدر

منظور تشکیل ارتش نیز پشتیبان وی بود، تشکیل شود. وظیفه این ستاد احیاء ژاندارمری و سربازگیری به

  .منظمی در ایران بود، که در آن خبری از سوارهای عشایر نبود
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 ماژور ها داده شد.طور کامل به ترکهالسلطنه به ترکان، تعلیمات نظامی سربازان ایرانی ببا نزدیکی نظام

ای از اسرای مراکشی را از فن لوبن، نماینده ژنرال گرسمن در کرمانشاه، برای کمک به دولت موقت عده

وقت شامل کرمانشاه، همدان، کردستان، قلمرو حکومت م .فرانسه به عنوان کمک نظامی به کرمانشاه آورده بود

 .شدلرستان و عراق عجم می

حکومت معرفی شد و قرار گذاشته شد، حکومت موقت هرجا تشکیل شود،  کرمانشاه به عنوان مرکز

 شود.همان شهر به عنوان مرکز شناخته 

موافقت غیرمستقیم السلطنه وفاداری خود را به احمد شاه اعالم نمود و توانست نظام ،در دوره جدید

احمدشاه را در حکومتش جلب نماید. احمدشاه در این هنگام در پاسخ درخواست قیصر آلمان مبنی بر پیوستن 

در . پیونددهای مرکز میایران به آلمان و عثمانی، اعالم نموده بود، در صورت پیروزی قطعی عثمانی به دولت

السلطنه لو رفت. محمودخان پوالدین، حاکم نظامی تل نظامای دیگر برای قهمین هنگام در کرمانشاه، توطئه

، حسن آقا، محمد علی خالو اوغلی و عبدالحسین ترکه را ن سید جلیل اردبیلی، ابراهیم بیگکرمانشاه، متهما

 .بغداد تبعید نمود السلطنه بهپس از اقرار به توطئه قتل نظام

از سربازان محلی موسوم به بنیچه شامل نیروهای در کرمانشاه، دولت موقت نیرویی دوازده هزار نفری 

وند، کرندی، گوران، زنگنه، کلهر، دو دسته از کردستان، دو دسته از همدان، دو دسته از مالیر، تویسرکان و نها

و برای کمک به نیروهای  به ریاست امیر پنج خلیل خان تحت تعلیم قرار داده دو دسته از بروجرد و لرستان

ن فرستاد. با ورود بلوشر و دروفل به عنوان مترجمان سفارت و کادروف و همراهانش که از عثمانی به همدا

گشتند و زایلر و فاستینگ که از شیراز به کرمانشاه گریخته بودند و همکاری اینان با نادولنی، افغانستان بازمی

ه ریاست نظام السلطن ها در حکومت موقت و ساختن یک کشور کوچک بهوی تصمیم به فعالیت بیشتر آلمان

 .داشت

آلمانی به ریاست کرومپتر  یدر شهر بانک ها در مرحله دوم حاکمیت دولت موقت بر کرمانشاه،آلمان

کم به اسکناس اعتماد نموده و از آن ها نیز کمبانک آغاز شد. ایرانی هایتاسیس نمودند و مبادله اسکناس

ثمانی در ایران و احداث بانک آلمانی در کرمانشاه، مشکالت روی نیروهای عبا ورود و پیش. استفاده نمودند

کردند با ورود عثمانی بساط بانک برچیده فراوانی برای بانک استقراضی روس به وجود آمد. مردم که تصور می

 و خواستند. زدگروه گروه به این بانک هجوم آورده و اشیاء خود را که نزد بانک رهن بود می، خواهد شد

 .کمک خواستند ها از وثوق الدوله)وزیر وقت(،بر اثر ازدحام جمعیت به وجود آمد که عاقبت روس خوردهایی
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 22ها در کرمانشاهانگلیسی -7-5-3

انگلیسی  ها در ایران، که ناشی از کمبود نیروهایشان برای حفظ مواضع در ایران بود،با مشکالت عثمانی

النهرین آنان را نگران ساخته بودند. ترکان مجبور رش به بیناالماره و یوها نیز به منظور تصرف مجدد کوت

طور منظم هها بار دیگر کرمانشاه را تصرف نموده و قوای عثمانی بروس. نیروهایشان را از ایران فراخوانند شدند

نزدیک نشینی کشته شده و توانستند ها در این عقبو بدون تلفات سنگین عقب نشستند. دویست نفر از عثمانی

ها و فروپاشی حکومت موقت ارتش با ورود مجدد روس. ها را کشته و یا اسیر بگیرندبه هزار نفر از روس

راحتی شهر را در اختیار نشینی ترکان بهها که به دلیل فرمان عقبروس دوباره به مقابله با ملیون پرداخت. روس

ها و تصرف شهر بغداد، دیگر دلیلی برای تی انگلیسیدسگرفتند، تا نواحی مرزی با عثمانی پیش رفتند. با پیش

ترتیب جنگ ها به خاک عثمانی باقی نماند و آنان در مرز ایران و عثمانی متوقف ماندند. بدینروی روسپیش

نشینی مجدد ترکان، مشکالت فراوانی به وجود آورد و اوضاع شهر عقب. جهانی تا حدی در ایران فروکش نمود

 1500ای که تنها گونهکردند. بهدم از اوضاع ناراضی بودند. سربازان نیز اکثرا از خدمت فرار میبه هم ریخت. مر

ها از ایران، نشینی باقی مانده بودند. با خروج نادولنی و سایر آلمانینفر از نیروهای ژاندارم و نظامی هنگام عقب

ها ها با آلماند. تعدادی از مهاجرین و ژاندارمالسلطنه نیز به همراه جمعی از دوستانش عازم عثمانی شدننظام

همراه شدند و جمع دیگری که امیدی به عثمانی نداشتند، از راه جاده عمومی و یا از طریق ایالت کلهر، به 

السلطنه داشتند و نه جرأت بازگشت به ای دیگر که نه دل خوشی از عثمانی و نظامشهرهایشان بازگشتند. عده

ها بغداد که انگلیسیپس از آن عمر دولت موقت تقریباً هشت ماه بود.. یل سنجابی پناهنده شدندبه ا شهرهایشان،

خانه و سفیر رسمی دولت شاهنشاهی ترا تصرف کردند، مهاجرین پراکنده شدند. در استانبول با وجود سفار

برست لیتوفسک استقالل که در معاهده دانست. پس از آنالسلطنه، خود را رئیس دولت موقت میایران نظام

های عثمانی از این کشور تشکر السلطنه به عنوان رئیس دولت موقت، در روزنامهایران عنوان شده بود، نظام

نمود. این موضوع با اعتراض احتشام السلطنه ،سفیر ایران در عثمانی، روبرو شد و مهاجرین مجبور به تکذیب 

 .آن گشتند

ها طرفداری نموده بودند. در ه به سرکوب عشایری پرداختند که از آلمانها با ورود به کرمانشاانگلیسی

دشت حر شهرت یافته، هواپیماهای انگلیسی به بمباران عشایر باباجانی و سنجابی  ۀای که به فاجعحادثه

سنجابی  ها بیش از چهل نفر زن و مرد و بچه از طایفه باباجانی و پانصد نفر از عشایرپرداختند. در این بمباران

                                                           
    1387خواه، تهران: انتشارات ققنوس،های بزرگ، ترجمۀ مهدی حقیقتاتابکی، تورج، ایران و جنگ جهانی اول میدان نبرد قدرت -22

1369ن، سفرنامۀ بلوشر، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: انتشارات خوارزمی، وشر، ویبرت، فوبل  
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هم بیش از بیست کرور تومان روی ها و حیوانات آنان تلف شد. برکشته و یا در آب غرق شدند. بسیاری از دام

 .خسارت به سنجابی وارد آمد

در این نبرد نیروهای زمینی ارتش انگلیس نیروی هوایی را همراهی نموده و پس از بمباران، پنج هزار 

ها شکایت نمود. د را غارت نمودند. وزارت خارجه به این اقدام انگلیسیخانه که متعلق به عشایر سنجابی بو

ها به ها دانسته و سفارت انگلیس ادعا نمود، از طرف آلمانا ایل سنجابی را مرتبط با آلمانهیدر پاسخ، انگلیس

با . ها بوده استسردار ناصر، برادر سردار مقتدر، رئیس ایل سنجابی، طال و اسلحه داده و وی مرکز فساد آلمان

 .ها متواری گشتا ایل سنجابی به کلی متفرق شد و رئیس آن سردار مقتدر سنجابی به کوههاین اقدام انگلیسی

ها سلیمان میرزا را که به ایل سنجابی پناهنده شده بود، بازداشت نمودند. کمی پیش از این انگلیسی

سی از ایران، به ایل سنجابی بازگشت. تمایالت ضد سلیمان میرزا پس از انقالب روسیه و خروج نیروهای رو

ها نبود، سبب پرستانه این ایل که به سود انگلیسانگلیسی وی و حضورش میان ایل سنجابی، تمایالت میهن

ها ابتدا خواستار تسلیم سلیمان میرزا انگلیسی ها و خارج نمودنش از میان ایل شد.دستگیری وی توسط انگلیسی

ها در رئیس ایل سنجابی شدند که با مخالفت وی مواجه شدند. کلنل کنیون )کنسول انگلیسی از سردار مقتدر

ای ها به مذاکره با سلیمان میرزا و سران سنجابی پرداخت. عاقبت با نیرنگ در حملهکرمانشاه(، از سوی انگلیسی

م 1915  ا قبل و براساس قراردادهکه از مدت شبانه توسط نظامیان انگلیسی سلیمان میرزا به اسارت آنان درآمد

م را که شامل 1907 طرف در قراردادبی ۀها توانسته بودند، منطقسبا روسیه، در ازای واگذاری قسطنطنیه به رو

نفوذ خود اضافه نمایند. پس از جنگ، تفنگداران جنوب ایران که به منظور مقابله  قۀمناطق نفت خیز بود، به منط

با خروج . تشکیل شده بود، وظیفه حفظ منافع انگلیس در این نواحی را بر عهده گرفتندبا مأموران فعال آلمانی 

پاطاق و کرند مملو از  شهرهای قصر شیرین، ها در غرب جایگزین آنان شد.روسیه از جنگ سلطه انگلیسی

 .شان غارت و ویرانی فراوان به بار آوردندها در مسیر حرکتنیروهای انگلیسی شد و روس

 21 تاریخ المللی دربین ۀم جنگ جهانی اول  در عرص1917الم آتش بس از طرف آلمان در نوامبر با اع

ای، پایان جنگ جهانی و شرایط سنگین تسلیم آلمان را ش پایان یافت. سفارت فرانسه طی اعالمیه1297آبان 

ی و چندین صاحب منصب ها کلنل کنیون را همراه با سیصد نظامی هنددر همین دوران انگلیسی .اعالم نمود

موران أبه عنوان کنسول کرمانشاه فرستاده بودند. مجلس صلح عمومی بین رؤسای عشایر، نظامیان روس، م

سا با هم دیدار ؤسیاسی و نظامی و کفیل حکومت کرمانشاه در محل معروف به تنگ اژدها برگزار شده و ر

 .نمودند
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 بخش اول و دوم-4-1

در ابتدای این بخش به نقطۀ شروع جنگ یعنی قتل فرانتس فردیناند اشاراتی شده ولی در کنار این نقطۀ 

آلمان و عالقۀ او به تصرف ایران بسیار قابل توجه است. قیصر آلمان شروع و دالیل مختلف آغاز جنگ، اشتهای 

هایش گروهی کامل از افراد توانمند و نوآور را به دور خود جمع کرده بود که در مسیر رسیدن او به خواسته

ها ندانه آنهای هنرمهایی که به عثمانی فرستاده بودند و نقشهکردند. مثل فرماندهدرستی راهنمایی میقیصر را به

ها پیش از جنگ به ها سالها. آلمانالعاده آنهای فوقتر زیردریاییو هزاران سازندة هواپیماها و از همه مهم

های تسلیحاتی خود را برای حمایت از سربازانشان دالیل مختلف به دنبال کشورگشایی بودند و روز به روز هزینه

زایش یافت و نتیجۀ آن جنگ جهانی فن ویلهلم دوم این اشتها بسیار ابردند. ولی پس از به روی کار آمدباال می

 شد.

رب، بار جبهۀ غروی در سنگرهای کسالتها در جریان جنگ رحمی نداشتند و حتی برای پیشآن

 به استفاده از گازهای سمّی شدند.حاضر 

سامان خود بهیط ناها ثابت کردند با وجود شراچنین در جریان جنگ متفقین و عثمانی نیز، ترکهم

و اشتهای  دهای نظامی باالیی دارنها هوش و تواناییها نیز مانند آلمانها پیروز شوند و آنتوانند در جنگمی

العماره و گالیپولی چنان اعتماد به نفسی پیدا کردند که . تنها پس از پیروزی در دو جنگ کوتای دارندفزاینده

 ها، همان بود.طۀ شروع شکست آنقدند و نبه فکر حمله به کانال سوئز افتا

ها های آلمان و عثمانی تحریک مسلمانان به جنگ دربرابر متفقین بود. در کل آلمانیکی از استراتژی

های بسیاری از دین طور که در بخش آلمان ذکر شده به اهمیت دین آگاه بودند و در مسیر جنگ استفادههمان

 ایران نیز شاهد بودیم.کردند که این سیاست را در می

مان را نشان دادیم. در این لهای زیادی از هوش استراتژیک آدر قسمت آلمان پیش از جنگ نیز مثال

تی شد که برای حفاظت از منافع خود حاضر به پیمان بستن اک بریتانیا نیز اشاریهای استراتژبخش به سیاست

وند ببندند. ولی برای داشتن مدیریت مناطق مشترک بین خود توانستند با آلمان پیبا روسیه شدند در حالی که می

که در طی آن روسیه را به طرف  ستان( حاضر به بستن این پیمان شدو روسیه ) بالکان، داردانل، ایران و افغان

حیاتی ایران و افغانستان برای بریتانیا اهمیت  تر در دست او باقی بمانند.داردانل و بالکان سوق داد تا مناطق مهم
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تری داشتند پیمان تر و قدرت بیشهایی که درایت و هوش کمداشتند که بریتانیا برای حفاظت از آن با روس

 بست.

های مهم چنین توجه آلمان به فرهنگ و آموزش و تعلیم و تربیت و علوم و صنایع جدید از شاخصههم

آلمان در کل به  من تأکیدات بسیاری داشتند.ات خود به برتری نژاد ژرها در تعلیمآلمان پیش از جنگ است. آن

ها نیز از نژاد ژرمن بودند(  متمایل شد و که آند داشت و حتی در طی آن به اتریش)د ژرمن اعتقابرتر بودن نژا

 حتی نیچه نیز که فیلسوف بزرگی بود به این اصل معتقد بود.

و با اعالم اینکه طرفدار تمام ملل مسلمان  آلمان در جریان دوستی با عثمانی نیز راه دین را پیش گرفت

های بسیاری کردند استفادهسوء ها در جریان دوستی خود با عثمانیها را به خود جذب کرد. آنتوجه آن است

 جا به اروپا متصل کردند.از آن یآهناستفاده کردند و راه شانهای مختلف از نفت کشورو با روش

 بخش سوم-2-4

( تالش برای برقراری یک 1نگ ایران دارای دو ویژگی مهم و چشمگیر بوده: در دوران پیش از ج

با پیروزی مشروطه نتیجه یافت  1906ها در سال ( تالش برای صنعتی کردن کشور. تالش2حکومت مشروطه و 

های مشرف به جنگ رسماً کشوری مستقل و دارای نظام مشروطه سلطنتی بود ولی این نظام و ایران در سال

 داری تغییری نکردند.های سرمایهای ناقص نبود و زیرساختچیزی جز مشروطه

ها طرفدار آلمان، ترین دستاوردهای انقالب مشروطه پیدایش احزاب سیاسی بود. دموکراتیکی از مهم

های ، بیشتر احزاب در برابر سیاست1907های نوظهور بودند. در کل پس از قرارداد آمریکا و دیگر قدرت

ها از خالنه جوی انگلیس و روسیه ایستادند و بنای تفکر مهاجرت مجلس سوم را تشکیل دادند. دموکراتمدا

شک طرفدار تزاریسم و انگلیس بودند. ولی در کل این دو اهمیت دین و مذهب آگاه بودند. اعتدالیون نیز بی

هور کرده بودند. هر دو دارای زمان ظرغم ظاهر گوناگونشان اشتراکات فراوانی داشتند. هر دو همحزب به

مطبوعات و اساسنامه و مرامنامه بودند. هر دو بر اسالم و مجلس و حمایت از مجلس اصرار داشتند و از همه 

 تر خاستگاه اجتماعی یکسانی داشتند.مهم

بر نظارت روس و انگلیس، نظرات ها بودند که پیروز شدند و عالوهدر آخر مجلس سوم این دموکرات

حال هرشد و مسلماً روس و انگلیس از این شرایط راضی نبودند. ولی بهنیز در بسیاری از موارد اعمال می آلمان

ترین الممالک تشکیل شد که در آن خواستار کمهای چشمگیر حزب، دولتی به رهبری مستوفیدر اثر گسترش
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ئل نامربوط با خود و ارتباطشان با کردند و در مساها بسیار کمک میدخالت روس و انگلیس بودند، به آلمان

 کردند.ها همکاری میها اعتدالیون با آنکردند و در نتیجۀ این سیاستآلمان دخالت نمی

 بخش چهارم-4-3

های اقتصادی و سیاسی استان کرمانشاه اشارات بسیاری شد ولی در کل اطالعات در این بخش به اهمیت

 س نبود.ها در دسترزیادی دربارة شیوة زندگی آن

ترین راه برای ورود به ایران و به گفتیم که کرمانشاه شاهراه اصلی ارتباط شرق و غرب بوده و راحت

های احتمال زیاد به همین دالیل در طول تاریخ مورد حمالت بسیاری قرار گرفته و به دلیل همین موقعیت

 دولت است فراهم نبوده.ترین نیازهای آدمی و پایۀ ثبات استراتژیک، امنیت که یکی از مهم

های متعدد بود که شرایط را برای زندگی آب و هوای کرمانشاه نیز کوهستانی و در مناطقی دارای چشمه

 کرد.بسیار مناسب و مساعد می

ای را برگزیده گونه استنتاج کرد که شیوة زندگی بسیار سادهتوان ایندر کل با اطالعاتی که داریم می

های طبیعی، مردم به کشاورزی و دادند و به دلیل ویژگیبودند که به تفریح اهمیت می بودند و مردمانی شاد

جایی که در غرب کشور ارتباط با اروپا حاصل شد، بازارهای بغداد اند. ولی از آنگاهی دامداری مشغول بوده

 ونق یافت. توسعه و رونق فراوان یافتند و به احتمال زیاد دادو ستد و تجارت در کرمانشاه نیز ر

های مذهبی خاص خود را داشت که به احتمال زیاد در جریانات از لحاظ اجتماعی هم این استان ویژگی

چنین توجهی به های زیادی در این راه انجام گرفته. همجنگ مورد توجه عثمانی و آلمان بوده و سوءاستفاده

تر در مسیر فریب قرار موزش باشند، راحتشده و به طور کل مردمی که فاقد علم و آعلم و سوادآموزی نمی

هایی مانند پذیرند و این شرایط برای دولتشوند آن را میای که مواجه میگیرند و خیلی راحت با هر عقیدهمی

توانستند که این افراد را به خود جذب کنند و از مهارت راحتی میآلمان و عثمانی شرایطی آرمانی بوده. زیرا به

 ت و عشایر استفاده کنند.جنگاوری ایال
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 بخش پنجم-4-4

گذاری احمدشاه مصادف شد با شروع جنگ جهانی اول. در آن زمان کرمانشاه روزهای نخست تاج

اینکه از مرزهای مهم عثمانی بود و دارای ایالت مختلف جنگجو و مسلح بود، به یکی از مناطق حساس دلیلبه

 مهم تبدیل شده بود.

های مختلف نقض گونهطرفی ایران را بهبرد و با اقدامات مختلف بیها بهره میژگیعثمانی نیز از این وی

 کرد که این امور باعث اعتراض حکمرانان کرمانشاه شده بود.می

فرمانفرما( خود عضو )کرد. حکمران زمانهای این منطقه را تشدید میهای حزبی نیز حساسیترقابت

ا که با حکومت فرمانفرما مخالف بودند، در جریانات مجلس سوم تمام هحزب اعتدالیون بود، ولی دموکرات

سعی خودرا برای ورود به مجلس کردند. پس از ورودشان هم مخالفتشان با فرمانفرما را اعالم کردند. این 

ها و کلهرها، بودند. که این ایالت در جریان جنگ با حمایت دیگر ها از ایالت مهمی مانند: سنجانیدموکرات

پرداختند و بسیاری از افراد به پیوستن و یا کمک مهاجرین ها به تبلیغات ضد انگلیسی درمیان مردم میدموکرات

 مشتاق بودند.

تجربه بودن او، نظارت روس بر بیگذاری کرده بود و عالهطور که گفتیم در آن زمان احمدشاه تاجهمان

شد و تقریباً آن زمان، به مسائل داخلی اهمیت زیادی داده نمیو انگلیس به روی او بسیار زیاد بود. در نتیجه در 

آلمان و عثمانی این اتفاقات را در دست داشتند. ولی بریتانیا نیز نسبت به موقعیت حساس کرمانشاه آگاهی 

 کردند.طرف بودن متمایل به بریتانیا را گوشزد میداشت و بارها به امیرمفخم بی

ند شهرهای دیگر نفرت و انزجار نسبت به متفقین شدید بود و این امر سبب در آن در زمان کرمانشاه مان

 ها مدتی اختالفات جزئی)که بسیار برایشان مهم بود( را کنار بگذارند و با متفقین مبارزه کنند.شده بود که آن

مرزهای آلمان هم که از موقعیت استراتژیک کرمانشاه آگاه بود تا حد امکان اسلحه و مهمات از طریق 

چنین تحریکات بسیاری علیه متفقین انجام دادند ها همکرد. آنکرد و در میان ایالت تقسیم میعثمانی وارد می

ها هم که از این اقدامات آلمان زیر نظر شونمان آگاه بودند کردند. روسو زمینه را برای ورود عثمانی فراهم می

دهد در آن زمان تمام این تشکیالت زیر نظر دولت مرکزی ن میدر تهران تقاضای برکناری او را داشتند که نشا

 فایده ماند.های روس و انگلیس بیقدر باال بود که تالششد ولی قدرت ایالت غرب آناداره می
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اقدامات شونمان هم بسیار باال گرفت و منجر به جنگ میان کنسول روس و انگلیس)در همدان( و خود 

موقع از طرفی است. سفارت آلمان در آنگفتند که این حرکات نقض بیبود و می شد. که باعث نارضایتی مردم

قدرت خود در رسانه استفاده نمود و گفت که اقدامات شونمان تنها به دلیل این است که کرمانشاه تنها راه 

 ارتباطی او و عثمانی است.

-های کرمانشاه، کنسولیرغم مخالفت کارگزارآلمان حتی پس از خروج کنسول روس و انگلیس علی

تر های آلمان ملموسگری آلمان منتقل کردند. در این دوره سوءاستفادهگری انگلیس را ضبط نمودند و به کنسول

السلطنه را برگزیده بودند تا تمام اقدامات مهاجرین را زیرنظر داشته ها برای رهبری مهاجرت نظامشد. آنمی

ایی که از سوی آلمان صورت گرفته بود، اعتراض به این انتخاب اصالً صورت هباشند. البته با وجود حمایت

پرست بود و با شروطی مانند حفظ تمامیت ارضی السلطنه فردی منفعل نبود و بسیار میهننگرفت. البته نظام

 کشور توسط آلمان، این رهبری را پذیرفت.

این مقام خود را از دست داد. ولی باز هم قوایی السلطنه والی لرستان بود و پس از پذیرفتن رهبری، نظام

نظامی متشکل از اقوام لر همراه او آمده بودند. ولی این نیروی نظامی و در کل نیروی نظامی مهاجرین بسیار 

ها باعث ضعیف بود. با اینکه افراد ایالت غرب کشور جنگاورانی ماهر بودند ولی نداشتن فناوری در اسلحه

ها در چند نبرد پیروز شوند و در نتیجه مجبور به ترک . و تنها توانستند با کمک عثمانیشدها میشکست آن

ای در آن زمان با افزایش جمعیت بسیار کنندهطرز غافلکرمانشاه به مقصد قصر شیرین شدند. قصر شیرین به

ای برای رسیدگی تهزیادی مواجه شد و این جمعیت زیاد اصالً وضعیت مناسبی نداشتند. پس از چند روز کمی

 های فراوان افراد، کابینۀ دولت در قصرشیرین ترمیم گردید.به حال آنان تأسیس گردید و با کوشش

دلیل ازدحام جمعیت به ها اصرار داشتند افرادی به جز اعضای کابینه و نظامیون، بهدرآن زمان آلمان

ها طرفداران شد. آنهای آلمان بیشتر و بیشتر میهعراق بروند و مواجب بسیار کمی هم به آنان دادند. سوءاستفاد

خاطر کردند و بهکردند، معترضین را تبعید میها میهارا رئیس ژاندارمریکردند و آلمانیسوئدی را اخراج می

 کردند.ها خودداری میناامیدی از ارسال اسلحه

این میان معتقد بودند که پس از مدتی اختالفات درون اعضای قصر شیرین باال گرفت. افرادی در 

 جای نظام السلطنه به روی کار بیاید.رهبری فعال باید به
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های مخفی از شد. تاجایی که در رسانهتر میها روز به روز کمعالقه و اعتماد و اطمینان نسبت به آلمان

کردند و حتی درحال روی میها روز به روز پیششد. در آن طرف هم روستقلید کورکورانه از متفقین انتقاد می

العماره را شنیدند. نزدیک شدن به قصر بودند که مهاجرینِ در راه حرکت به عراق، پیروزی عثمانی در نبرد کوت

نشینی کردند. در ها تا همدان عقبها را از غرب ایران بیرون کنند و آنپس از آن نیز عثمانی مأمور شد تا روس

شان ها با آن اشتهای فزایندههای عثمانی، آنپس ازپیروزی اشتند. در واقعها نقش زیادی ندها آلمانیاین جنگ

های شدند و معاهده شان، خواستار استقالل از آلمانطلبی و اتحادطلبیهای بارزشان بود و استقاللکه از ویژگی

 السلطنه منعقد نمودند.فراوانی با نظام

کمی تعداد ها با عثمانی همراه شده بودند و الت، آندرکل در نتیجۀ مذاکرات میان عثمانی و دیگر ای

های مالی عثمانی و نزدیکی به مرزهای نیروهای آلمانی در کرمانشاه و وجود نیروهای فراوان عثمانی، کمک

 السلطنه را بیشتر به سوی عثمانی متمایل ساخت.عثمانی نظام

های انشاه بازگشتند ولی در نتیجۀ تالشها مهاجرین به مقصد اولیه خود، یعنی کرمنشینی روسبا عقب

ها در دست گرفت و تشکیالت اداری را مرتب نمود السلطنه ادارة امور غیرنظامی را با کمک عثمانیعثمانی نظام

 ها را اخراج نمود.و درنتیجه بسیاری از دموکرات

-های نظامکه با سیاستالبته مهاجرانی . شدتر میهای عثمانی نقش آلمان روز به روز کمرنگبا تالش

جا خواستار شرکت مجدد در دولت السلطنه مخالف بودند در بغداد مانده بودند و پس از ورود نادولنی به آن

السلطنه تمام تالش خود را برای ای مستقل ایجاد کردند. در دورة جدید دولت موقت نظامموقت بودند و جبهه

 عثمانی از سربازان ترک نهایت استفاده را برد. قوی کردن نظامیون کرد و با نزدیکی خود به 

النهرین شد العماره و بینولی بریتانیا که مدت طوالنی ساکت مانده بود، دوباره دست به تصرف کوت

که در نتیجۀ آن عثمانی قوای خود را فراخواند و کرمانشاه باری دیگر به دست انگلیس افتاد و متفقین باری 

السلطنه عازم عثمانی شد و کردند. افراد دولت موقت پراکنده شدند و نظامانی میدیگر بر این مناطق حکمر

 افرادی به شهرهایشان بازگشتند.

نمودند و حتی ها با ورود به کرمانشاه عشایر و ایالت طرفدار آلمان را به شدت سرکوب میانگلیس

ها شدند. با خروج روس و انگلیس آنتلف میها کردند. بسیاری در این میان کشته و حیوانات و دامبمباران  می

 در مسیر خروج خود، بسیار ویرانی به بار آوردند و نیروهای انگلیس تمرکز بیشتری بر منطقۀ غرب ایران یافتند.
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 اجتماعی پیامدهای-4-5

 این در چشمگیری جمعیت نابودی ایران، غرب در اول جهانی جنگ اجتماعی پیامدهای ترینمهم از

 و قتل به منطقه این در هاآن متناوب و مداوم حضور و متحدین و متفقین نظامی نیروهای رویارویی. بود نواحی

. بود هاآن هایخواسته برابر در مردم مقاومت کشتار، و قتل این مهم عوامل از شد. منجر مردم از بسیاری کشتار

 و منطقه اشرار و عشایر ها،ایل میان درگیری و رقابت متخاصم، هایدولت نظامی نیروهای حضور بر عالوه

 بر حاکم آشفتگی و ومرجهرج سیاسی، ثبات نبود. شد مردم از زیادی تعداد شدنکشته موجب آنها تجاوزهای

 و مرکزی حکومت نداشتن تسلط .بودند جنگ قربانیان افزایش مهم عوامل از نیز منطقه روستاهای و شهرها

 مواد کمبود آن، از پس و خشکسالی و قحطی شیوع اجتماعی، نظامی، سیاسی، اوضاع بر محلی هایحکومت

 غرب در نفر هزاران شدنکشته بودند. مردم از بسیاری ومیرمرگ مهم عوامل از نان و غالت شدننایاب و غذایی

 مناطق بر مرکزی حکومت نکردننظارت با شد. منطقه این جمعیت شدنکم باعث گرسنگی و قحطی اثر بر ایران

 رفتند. بین از گرسنگی شدت از بسیاری و کردند تشدید را مردم غارت و قتل حکومتی مسئوالن غربی،

 نیروهای تعداد کمبود و کافی نظمیه نیروی نبود .باختند جان گرسنگی از روستا یک اهالی تمام کهصورتیبه

 بستر و زد دامن هاآشوب به و شد اجتماعی ناامنی باعث روستاها و شهرها نظم تأمین برای ژاندارم و قزاق

 که بود کم حدیبه ژاندارم و قزاق نیروهای تعداد. کرد فراهم متخاصمان هایسیاست اجرای برای مناسبی

 ظلم موجود، وضع از استفاده با اشرار کردستان، در. کنند جلوگیری اغتشاشات از و برقرار را نظم توانستندنمی

 جلوگیری آنها تجاوزرهای و تعدی از نتوانستند ناحیه این در مستقر هایقزاق کم تعداد و کردند مردم به بسیاری

 کرمانشاه، حاکم امیرمفخم، حکومت علیه هاآلمانی هایتحریک اثر بر مردم از بسیاری نیز کرمانشاه شهر در کنند.

 اغتشاش و خونریزی وقوع ژاندارم، نیروهای کمبود به توجه با. شد ایجاد شهر در مرج و هرج و کردند شورش

 تعرض از جلوگیری برای مردم قصرشیرین، به عثمانی قشون هجوم دنبال به بود نزدیک بسیار بازار تعطیلی و

 . شدند کشته ساکنان از نفر سه اما بردند پناه هاکوه به نظامیان

 

 یاسیس یامدهایپ-4-6

 بر متخاصم یروهاین قشون فرماندهان و یاسیس ندگانینما تسلط جنگ، یاسیس یامدهایپ از

 از متأثر شدتبه کرمانشاه حاکم و بودند مسلط اوضاع بر هایآلمان کرمانشاه، شهر در. بود یمحل یهاحکومت
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 و سیانگل کنسول و شد لیتبد منطقه حاکم به کرمانشاه، در آلمان دولت ندهینما ،انشونم. بود آنها یهااستیس

 شهر نیا حاکم همدان، به یعثمان یهاترک ورود با کردند فرار همدان به هاآن و کرد اخراج شهر از را هیروس

 .شدند غارت روس، و سیانگل اتباع ژهیوبه مردم، یهامنزل و برکنار قدرت مسند از بود هاروس هواخواه که

 نیا یاعضا شتریب. بود کرمانشاه در یمل موقت حکومت لیتشک جنگ، نیا یاسیس یامدهایپ گرید از

 و سیانگل تسلط با مبارزه و رانیا استقالل حفظ هدف با هاآن. بودند آلمان یهااستیس طرفداران حکومت،

 .کردند مهاجرت کرمانشاه به کاشان در مدتکوتاه استقرار از پس و شدند خارج تختیپا از کشور، بر هیروس

 را موقت مجلس و یمل موقت حکومت بودند، نیمتحد هواخواهان از آن ساکنان شتریب که شهر نیا در هانآ

 السلطنهنظام را شهرها یمحل حاکمان و کردیم کنترل را رانیا یغرب مناطق ،یمل موقت حکومت. کردند سیتأس

 و روس قشون دیتهد با مبارزه. کردندیم منصوب ،یمل موقت حکومت سیرئ سپس و لرستان حاکم ،یماف

 نظم یبرقرار آنها، با قرارداد عقد و نیمتحد و رانیا انیم دوجانبه روابط یبرقرار ،یخارج دشمنان دفع س،یانگل

 یاقتصاد و ییایجغراف ،یاسیس استقالل نیتأم زین و کشور مختلف ینواح در ومرجهرج از یریجلوگ و تیامن و

  بودند یمل موقت مجلس و حکومت لیتشک اهداف ازجمله رانیا

 حکومت یاعضا و دیفروپاش یمل موقت حکومت کردند، تصرف را کرمانشاه روس، یقوا نکهیا از پس

 هیروس انقالب وقوع از پس .شدند پناهنده یعثمان به آنجا از و کردند مهاجرت نیریقصرش به موقت مجلس و

 لیتشک حکومت و بازگشتند کرمانشاه به موقت حکومت یاعضا ران،یا یغرب مناطق از روس انینظام خروج و

 نیا دوباره ران،یا غرب به سیانگل انینظام ورود از پس. کردند منصوب رانیا یغرب ینواح یبرا حاکم و دادند

 همدان، کردستان، یشهرها ،یمل موقت حکومت شدند پناهنده یعثمان به حکومت یاعضا و دیفروپاش حکومت

 نفوذ کاهش یبرا یاریبس یتیامن اقدامات و کرد اعالم خود حکومت قلمرو را لرستان و بروجرد کرمانشاه،

 . داد انجام غرب در هاروس

 لیتشک و شتریب قدرت به یابیدست یبرا هاالتیا حاکمان تالش اول، یجهان جنگ یاسیس جینتا گرید از

 و دعوت جنگ به وستنیپ یبرا ،یمحل حاکمان از ،یماف السلطنهنظام. بود یمرکز حکومت از مستقل یحکومت

 نیمتفق هیعل آلمان، ینظام فرماندهان از ز.تیکان کنت درخواست به او. کرد جنگ اعالم نیمتفق هیعل یرسم طوربه

 صورت، نیا ریغ در و شودیم یرسم جنگ کنند، توافق شاه و خارجه وزارت چنانچه گفت و کرد جنگ اعالم

 جبران ران،یا یارض تیتمام حفظ مانند شرط چند او شود؛یم جنگ وارد و دهدیم لیتشک یمستقل دولت او

. کرد مطرح را جنگ آالت و لوازم هیته زین و مردم و یرانیا انینظام خود، یشخص اموال به وارده یهاخسارت
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 و دعوت جنگ به کردستان و کرمانشاه لرستان، مختلف ینواح در را هالهیقب یرؤسا و هاخان السلطنه،نظام

 .کرد فراهم را کار نیا یبرا الزم یرهایتدب
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 گیرینتیجه-5-1

جانبه برروی کرمانشاه گذاشت توان نتیجه گرفت که جنگ جهانی تأثیراتی همهیر میبا تمامی این تفاس

توجهی حکومت مرکزی به تنها عاملشان جنگ نبود. ضعف حکومت مرکزی که در پی آن بیکه این تأثیرات 

های بین حزبی که گرچه در انتهای کار های قبل، رقابتامور داخلی منجبر شد، نداشتن استقالل سیاسی از سال

ان عثمانی و پایچنان باعث چند دستگی میان اقشار مختلف شده بود، اشتهای بیبا هم شریک شدند ولی هم

کردند، افراط در دین راحتی از ایالت استفاده میطور که بارها اشاره کردیم، با هوشمندی تمام بهآلمان که همان

و اهمیت باالی آن که به نقطه ضعفِ نه تنها کرمانشاه، بلکه ایران تبدیل شده بود )که البته در کرمانشاه به مراتب 

ها دلیل به آلمان و... همۀ اینها و وابستگی زیاد و اعتماد بیی در اسلحهبیشتر بود(، ضعف تکنولوژی و فناور

طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه را برای فروپاشی سیاسی کرمانشاه آماده کرده بود. کرمانشاهی که در بسیاری به

گرفت. استانی میدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در برابر حمالت قرار از ادوار تاریخ در خطر بوده و به

ترین راه برای ورود به کشور. استانی که شاید بتوان که راه ارتباطی بسیار مهمی میان شرق و غرب بوده و راحت

ها قدمت داشته اند و هایی دانست که سالفکری در خیلی از مسائل را نتیجۀ این درگیریسوادی افراد و بیبی

ای محکم به عزت نفس و خوردن ضربهناامیدی افراد و  بارها شکستدر پایان این جنگ نیز، سر خوردگی و 

ها و کشته شدن ایالت مهمی که ها و مزارع، قحطیها، نابودی دامبر آن بمبارانهویت این اقوام وارد کرد. عالوه

ی ها گرفت و چیزی به جز یأس برجادادند همان امید کوچک را هم از آنهویت این مناطق را تشکیل می

 نگذاشت.

عنوان مقصدی برای تشکیل دولت موقت هم، این بود که رسد که علت انتخاب کرمانشاه بهبه نظر می

چنین ایالت و عشایر آن کرمانشاه به عثمانی بسیار نزدکی بود و قابلیت بررسی و تحت نظر بودن را داشت. هم

توان شاهراه اصلی بودن این و البته نمیشت. بسیار در جنگاوری موفق بودند و این برای آلمان اهمیت زیادی دا

توانستند که از اوضاع ای در آلمان میها با توجه به مؤسسهطور که گفتیم آلمانیهماناستان را نادیده گرفت. 

کرمانشاه باخبر شوند و احتمالً از همین مؤسسه به اهمیت دین پی برده و به تبلیغات دینی و فتوای جهاد در 

 پرداختند.)متّحدین( میبرابر ظالمان

خشم و غضب از استعمارهای طوالنی بریتانیا و روسیه، ناخودآگاه تفکر عموم را بر اعتماد به سمت 

آلمان کشاند و این شرایط در شهری که از لحاظ سواد و آموزش پایین بود)مثل کرمانشاه( و یا شهرهای دیگر 

قید و شرط نسبت به آلمان شده بود و باعث اعتماد بی فرقی نداشت. در کل پیشینۀ تاریخی استعمار در کشور
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هایش برعکس آلمان ها و سوءاستفادهاین اعتماد به آلمان باعث اعتماد به متحدانش شده بود. عثمانی که دورویی

 کامالً مشهود و آشکار بود ولی باز هم انزجار از بریتانیا و روسیه به اعتماد بر او هم منجر شده بود.

تر های آلمان، روز به روز به او وابستهاعتماد به آلمان، اعضای دولت موقت با دریافت حمایت در نتیجۀ

ها هم که این میزان وابستگی کردند. آلمانیهای آلمان سکوت میشدند و گاهی اوقات در برابر سوءاستفادهمی

ای رسیدن به اهدافشان استفاده صورت ملموس از طرفداران و اعضای دولت موقت بردانستند، در آخر بهرا می

 کردند. کردند و به همران متحدش از تمام توان این افراد استفاده میمی
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