






فصلنامة علمي- پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا
سال بيست و سوم، دورة جديد، شمارة 19، پياپی 109، پاييز 1392

 
 

 
 
 
 

 رانیای طرف یب نقض لیدال یبرابرسنج
 دوم و اولی جهانی ها جنگ در

 
 1هبرنا فرزانه
 2یلیخل محسن

 
 12/9/92تاریخ دریافت: 

 12/9/91تایخ تصویب: 

 
 دهیچک

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

ایااراا اا . گزیللاا  هااایو را نااراا تاانطا  طلااافم طلااو نرطااو  ایااکرات ا
طرفو را  ناایگرااو نود که در جلگ جهااو اول و دو   ایکرات ا نو

. اش اادی ه ااگاشکه شا   طرفو در لاش گرفت؛ اطا در هر دو طورد نو
طرفاو   ا ناو  اا طقولاه  اا گارا طقایسه نا نهره امکوش طودر ای  طقاله 

الملاا،  دلیاا، اقاا   الملاا، و رواناان نااا  در دو دااااش وقااون نااا 
 .  امکل و ایراا را نرریو طرف نو

                                                           
 farzane. borna@yahoo. com. طشه و فردوی دااشگاه المل،  ان روانن ارش   وکارشلایا وجدااش .2

 khalilim@um. ac. irطقاله.  طسئولا  سل هیاو و طشه و فردوی دااشگاهو ایای  لو  ارادااش .1

Text [19] ed 2.indd   35 4/7/2014   8:36:09 PM



36 / برابرسنجی دالیل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم

 
 

طرفو  جلگ جهااو اول  جلاگ   : ایراا  راهبرد نوواژگان کلیدی
 . المل، المل،  روانن نا  جهااو دو   وقون نا 

 
 مهمقد. 1
 راو طرفا  ونا   یا ا ر اا درگا هاا  دولات  اطاا  کرد؛و طرف ون ا ال  اولو جهاا جلگ در راایا 
 اشاغال  را راایا ا ،اا   اایو هاا  نخاش  هاا   و ثمااا  و هاا  وسا اااگل و ها روس. گرفکل   هیااد
فرااساه و ااگلساکاا آزااا شا  و کشاورهاا        ایکالااا   طااا آلماا  جلگ جهااو دو . دا کر

ا هاکلار ناه    وملاه  یارااجا  ناا  . او لا  اا دیگارا وارد جلاگ شا ا     ی ااز دیگر ارولایو
در ایا  طرولاه   . (152-123 :2832فال   لاک،) رویاه  رویاه ااز نه فرااسه و ااگلسکاا لاویت

و  شا   اقا   راایا او طرفا  ون دوناره؛ اطا کرد ،ود را ا ال  وطرف ون هم ناا راایااا جلگ  
 ناا  لا وهش  در ایا   . شا   آااا  اریرلاذ اتنث جلگ و نر اارگذارتنث ل یاا،وایکه وارد فرآ

کشاور   ایا  وطوضم ریم) اوع اخست وطرف ون اتطوفق زاااط»که  فرض اشل ی ا یرشلذ
و  وا ااط  اانزارهاا  جلگ و داشک  وا ا ،  ا اا صحله ادور  والملل ا ن یننه شرا  (،اص

 ،یا دل  (21 :2833 ااده  باا اق) «نساکگو دارد  وطرفا  ونا  ایات ای ااجارا  انرا ااپلماتید
و طرفا  ونا  فیا ت ر اا  ینلانراکلام؛  ا نرریو طوا سهیطقاو ل وهش نا را راایاو طرف ون اق 
 یم.راگ وط نهره المل،  ان روانن در طوجود راهاار شش همراه ه ن  المل،   ان وقون در
 
 پژوهش ی نهیشیپ. 2
  (2832) ا،ااواا  (2881) یااپهر  (2853) ازدیافشااار  (2822) افاروشاالاطا اوشااکارها 
 نایات   (2811) گرکه  (2812) و اب  (2815) اطه و  (2831) واتانا  (2833)  ااده بااق
 وطلا  را   فاره   (2831) ااازل   (2818)  یایارا  (2832) لوفت  (2892) طج   (2811)
  (2818) وطاااف ا ااا   (2835) واطاااا  نخااش گاال   (2892 و 2833) گلوجااه ورا اا  (2831)

 ووراااا ف  (2832) ااا ا وااف    (2892 و 2819) اتاا ن  (2813و2811) وذو   (2819) وطانرل
و افکااااره اا  (2892) و ایااام و (2835) ولاآ اوسااا  (2892و2835) اایاااآناد  (2832)
 و ساکل  اا نر،اوردار ( الملا،   انا  روانان  و المل،  ان وقون اا اطاا هما راگ نهره) اا سهیطقا

 . اا  هکرد کاوش را راایا درو طرف ون اق  ا یتئوریو الگو ا رگرفک  در ن وا
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طرفو  جلگ جهااو اول  جلاگ   : ایراا  راهبرد نوواژگان کلیدی
 . المل، المل،  روانن نا  جهااو دو   وقون نا 

 
 مهمقد. 1
 راو طرفا  ونا   یا ا ر اا درگا هاا  دولات  اطاا  کرد؛و طرف ون ا ال  اولو جهاا جلگ در راایا 
 اشاغال  را راایا ا ،اا   اایو هاا  نخاش  هاا   و ثمااا  و هاا  وسا اااگل و ها روس. گرفکل   هیااد
فرااساه و ااگلساکاا آزااا شا  و کشاورهاا        ایکالااا   طااا آلماا  جلگ جهااو دو . دا کر

ا هاکلار ناه    وملاه  یارااجا  ناا  . او لا  اا دیگارا وارد جلاگ شا ا     ی ااز دیگر ارولایو
در ایا  طرولاه   . (152-123 :2832فال   لاک،) رویاه  رویاه ااز نه فرااسه و ااگلسکاا لاویت

و  شا   اقا   راایا او طرفا  ون دوناره؛ اطا کرد ،ود را ا ال  وطرف ون هم ناا راایااا جلگ  
 ناا  لا وهش  در ایا   . شا   آااا  اریرلاذ اتنث جلگ و نر اارگذارتنث ل یاا،وایکه وارد فرآ

کشاور   ایا  وطوضم ریم) اوع اخست وطرف ون اتطوفق زاااط»که  فرض اشل ی ا یرشلذ
و  وا ااط  اانزارهاا  جلگ و داشک  وا ا ،  ا اا صحله ادور  والملل ا ن یننه شرا  (،اص

 ،یا دل  (21 :2833 ااده  باا اق) «نساکگو دارد  وطرفا  ونا  ایات ای ااجارا  انرا ااپلماتید
و طرفا  ونا  فیا ت ر اا  ینلانراکلام؛  ا نرریو طوا سهیطقاو ل وهش نا را راایاو طرف ون اق 
 یم.راگ وط نهره المل،  ان روانن در طوجود راهاار شش همراه ه ن  المل،   ان وقون در
 
 پژوهش ی نهیشیپ. 2
  (2832) ا،ااواا  (2881) یااپهر  (2853) ازدیافشااار  (2822) افاروشاالاطا اوشااکارها 
 نایات   (2811) گرکه  (2812) و اب  (2815) اطه و  (2831) واتانا  (2833)  ااده بااق
 وطلا  را   فاره   (2831) ااازل   (2818)  یایارا  (2832) لوفت  (2892) طج   (2811)
  (2818) وطاااف ا ااا   (2835) واطاااا  نخااش گاال   (2892 و 2833) گلوجااه ورا اا  (2831)

 ووراااا ف  (2832) ااا ا وااف    (2892 و 2819) اتاا ن  (2813و2811) وذو   (2819) وطانرل
و افکااااره اا  (2892) و ایااام و (2835) ولاآ اوسااا  (2892و2835) اایاااآناد  (2832)
 و ساکل  اا نر،اوردار ( الملا،   انا  روانان  و المل،  ان وقون اا اطاا هما راگ نهره) اا سهیطقا

 . اا  هکرد کاوش را راایا درو طرف ون اق  ا یتئوریو الگو ا رگرفک  در ن وا

 
 

 ینظر چارچوب. 3
 ایات  صال   و جلاگ  هلگا  ا ا کصاد وو ایای   رتا راکارگ نه ف   وطرف ون اایکرات  

  یاکاا  ناه و انادیاک  اوکمال شیافزا وو طلا ها ایتای ااو بااالشک ناشکری   اتنط نا ه ف که
 راهباارد در. رود نااه کااار طااو شاساات کمکااری  وا رواااال ناشااکری  کساابا ناارا طالااو 

  شاود  آاا  اداطاه  و جلاگ  شاروع  نا ا   کاه  وا ا اط  هرگواه اا طرف ون دولت  وطرف ون
 وو ارضا  تاا تماط    رتملا  ا کشاورها   اایاکرات    یا ا  باول ا ااا در. کل  وطا ،وددار
و ،اارج ت ایا ای درو طرفا  ونا ا ایکرات . کلل  وط  اتضم را طرف ون کشور ایکقالل وف 

 جلاگ   ا طت  ناه  نشر  خیتار در آاا  لهاشال و داشکه وجود اردورانسا ها اطاا اا کشورها
 دلاا،   ناه و طرفا  ونا ا  لهئطسا  اول و جهااا  جلاگ  اا شالا  تا. (1-1 :2818  وطاف ا ا ) ایت
 ااا ادیا ا و ات  و کارد  جلاب  را الملا،   انا  جاط ه توجه داد رخ  را ،یاوا در کهو  یو ا

 ناه  لهاه  لالجم  وااکلوااس که اطور نه داد؛ ا،کصاص ،ود نه را( 2921) لهه دو  کلفراا 
 دول وقاون  ناه  لهه  زدهمای وااکلوااس وو لااط جلگ در طرف ون دول فاتاال و وقون

 . (515 :2811 فروت  ) یافت ا،کصاصیو ایدر جلگ در طرف ون
 داردو طکفااوت  اشااال  هاا   جلاگ  اا طاا ا دور وو طل طلافم  اتنط نراا وطرف ون ایتای     

و « طرفو طالان  نو»  «طرفو طشروط نو»  «طرفو داپم نو»  «طو تو طرف ون» اا  اا: که  بارت
  باارت   ایات طرناوط   طسالحااه  دشملو نه کهطرفو طشروط  نو وااا  «. ااهطرفو طسلح نو»

  اتضام  ناه  ،یا تما و طرف ون دولت نه ،سارت و ا ، واردآط ا  اتضم نه ،یتما اا ایت
 ا اال   داپام  و طرفا  ونا . طکخاصام  دول  باال  در  ما،  لفا  و  در طارف  ونا  دولتو طرف ون
 شیاتار ا ها دولتو طرف ون طاال  ؛ایت شهاهما نرا وا رادرگ اوع هر نا راناه درو طرف ون
 ناودا   ،ارااا   اثار  نار  کاه  ایات و طاو ک  تاوضا   ااو ااشا  طشاروط و طرف ون.  یایو و

 طالان  و طرفا  ونا  در.  یآ وط شال دولت اا ینرا جلگا  ل هیآ نودا  طجهول و تاطو  
 و شاود  واما  زایاک  واردو واالک  چاها  در ،اود  ایاکقالل  وو ارض تاتماط وف  ا ر اا دولت

 و جلاگ  ماو،ا   وا اب  و اوع  اوکماال  ا ار  اا دولات  کاه  ایات و و کا  طسلحااه و طرف ون
 واا   در کاه  رداا گ وطا  ماتصام  شی،وو طرف ون وف  نا ،ود  کشور نر آا  یش  اا ااس
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-259 :2833  اوا   ) کلا   دفااع  ،اود  ،اا   و وقون اا کشور  دو جلگ در ط ا،له    
212) . 
 در و طسالحااه  هاا  جلاگ  وقاون  و جلاگ  وقاون  طل ار  اا المل،   ان وقون در وطرف ون    

 راا ت ب ناه . گاارد  رار طاو  ا نرریاو   طورد   رت  و ایتای و خیتار طل ر اا المل،   ان روانن
. دااسات  وایا ای رفکار وو وقو  تاوض   اا ا ر دوگااها ا واوه تواا وط راو طرف ون رویو 
  ارار  طکخاصام  دولات  چلا   یا دو جلگا  رهیدا اا رواان طرف ون دولت اخست  والت در
 چااه و هااا جلااگ در اشاا ا  مایااه نااا ماطسااکق چااه آااااا  جلااگ در شاارکت اا و رداااگ وطاا
ناا   دو   والات  در کلا  و  ،اوددارا طاو   هاا  طارف  ااو یاا  ناه  ااردا  کما نا مارطسکقاز

. (51/ 1 :2812 رویاو  ) طااا   طاو  دور  کشاور  چلا   یا دو جلگ ااو ایایو طش ،نااکخا  
 ااااردا  ادار جااااب و کااردا ا،ااوددارو ی لاا  طاارف وناا دولاات فاتاااالا  هیااطا دروا
 دولات  کاه  لاو ایات   ط  ناه ایا    و اولا . ایات و طرفا  ونا  تاطاه نودا  هیدویوا  دهل ه اشاا

 کاه  ایات    یا او دوطا ا ط لاا  و اا ارد را   اطکخاصام  اا ای هر نهو کما  چاه ون طرف ون
: 2812 رویاو  ) ناشا   داشکها طساوا رفکار  اطکخاصما  همه نه اسبت نای  طرف ون کشور

 .  ایتو ایایا گرید وو وقو و یا؛ (51-53/ 1
 تاا طو    ودا،لا ا ااهاا اا ناه  توجه نا ها دولت المل،   ان روانن درو هالسک  گاهید نرانر     

طاالا   یو ها اایکرات  المل،   ان ا ا   ملارد و یا،کار راتنث تحت و (ااکاوپولول)یوااجغراف
و طلا  طلاافم  و اها اف   اتانط  ناراا  را اپاکالف  و اتحااد   وطرفا  ونا  ت ها          یواازواگرا

 او یوقو  تاوض  نهو طرف ون  او  گاهید در. (211-211: 2818  وهالسک) لل یگز ونرط
 ااا نر،اوردار  ناا  تاواا  وطا ایکرات   یاا  هییا در. دارد اشاره طسلحااه طلا شات در دولت
 ایات ای کاه و  اواطل  رشا   اا و دفااع  کشور او یایای وو ارض تاتماط اا   وا اط تااطل

 ناه  طرنوط المل،  ان  ا واا طبن. کردا راجلوگ افالل   وط طخاطره نه را طوجود وضم وف 
 ناه  کاه  داردو لا اط  ت ها ات  و وقاون  جلاگ   اطااا  در رطکحار از دولت یا  وطرف ون

 دها   اجاااه  تواا  وام طرف ون دولت یا  نراا امواه ؛یان  امو ت مام طکحار ا ها دولت
 طاورد  طکحاار  ا هاا  طارف  ااو اا ی و ا ااط  اتاا  ملا نارا و گاهیلا  لواا نه لشایراط که

 اا توااا   وطا  اطا ؛ده   رار  اطکخاصم اراا،ک در وا اط کما تواا  وام و رداگ  رار ایکفاده

 
 

ا  طحا وده  اا نیشارا و نر، تحت و آاادا ها آ  اا ،ود ورا اطازا کالها  بورا آااد
 هلگاا    طارف  ونا  دولات  ایا   ینلاانرا  ؛شاود  طلا   نهاره  طکحاار   دولتیو ایدرا  طحاصره
 ،اتشاا  اا صال   دوراا در و کلا   طرا اات  را  وا ا    یا ا ایات  طوظاف  طسلحااه نر،ورد
 چاارچو   در. (211 :2818  وهالساک ) وراد اجکلاا   هاا  دولات  گار ید ناا  و ا ااط ا اتحادها
یو اجراا ها ضماات و طکقان، ت ه ات و فاتاال  وطرف ون نه طرنوطو الملل  انا ها طوافقت
 دولات نه  دهل  که طو ت ه  اطضاکلل ها ها دولتو ی ل شود؛ وطو لان شالو طرف ون تاوض 

 کشاور  ناه  تجااوا  صاورت  در و کللا  ا یاار  طارف   ونا  تاا طو   وفا   لحاا   اا طرف ون
 و طارف  ونا  دولات  تفااوت . نشاکانل   آا کماا  ناه   وطرفا  ونا  تاوضا   اقا   و طرف ون
 نار  طاثثر   واطا، و هالسک. ایت نزرگا ها   رت توین تاوض   یا ضماات در رطک ه از

 :داا  وط  اچل راو طرف ون وف  در طرف ون کشور تاطوفق
 وا  اً طلاف شاا وف ا نرا طزنورا ایکرات  اتخاذ لاهیا نه گریدا ها دولت یا،ک  طکقا  
 و  یآ وط وجود  نه یش طراها اطراف در کهیو نر،وردها یا نحراا اا  ینا ایت؛ یودطل 
 در  یا نا دولات   یا ا وراد؛ اجکلا  نزرگ   رت نا و ا اطا رادرگ اوع هر اا   اهمچل
ا نارا و ،اارج ا هاا   ا رت  کاه یو فشاارها  یاا  شاود  وط لشایراط نه کهو تهاجمات نرانر

 ناشا   داشاکه  طقاوطات  تاواا  آوراا    وطا  وارد و ا ااط  طقاصا   جهات  ،اکش اا ایکفاده
 . (219 :2818  وهالسک)

 (Neutralism) وطرفا  ونا  ناه  ا کقااد  و( Neutrality) وطرف ون طفهو  دو اااطو هالسک     
 کاه  ودرواال   ؛یا آ وطا  وجاود   ناه  گاراا ید ا مال اثر درو اول تاطو  ؛ ایت ش ه  اپ، زیتما
 ناه  گاراا ید که ا ارد وجودو لاتضم گواه چاه و ل یگز ونرط ،ود را اش اراگ یمت  ودوط

 وو طرفاا وناا ا ااال  اااااط امتااواا وطاا. (211 :هماااا) گذارااا  اوکاارا  اش اراااگ طوضاام
.  یا آ وطا ناه کاار    هام  طقالاه ای   طضموا نراا که شویم  اپ،و طهم تفاوت  ایاا طرف ون

 وو المللا   انا  هاا  جلاگ  در کشاور  یاا ا یو ااو طرف ونا  ،ود،وایکه و جاابه یا ا ال 
  یشاا  رایا ا اشاود؛  شمرده طحکر  ابرد  در رادرگا کشورهاا یو اا ایت طما   اا طلاقه
 یاا  ناشا   ا اشاکه  را ،ودو طرف ون وف ا ا کصاد وو ا اط وو ایای   رت طرف  ون کشور
ا کشاورها  کاه  ناشا   اراشمل ا   ر  نه ایت ش ه وا م آا در طرف ون کشور کها ا طلاقه

 اااواع  ناوشال   و کللا  و لوشا  چشام  آا ایوپوایکرات  و ااکاوپولل اراش اا اکواال  گرید

Text [19] ed 2.indd   38 4/7/2014   8:36:10 PM



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 39

 
 

-259 :2833  اوا   ) کلا   دفااع  ،اود  ،اا   و وقون اا کشور  دو جلگ در ط ا،له    
212) . 
 در و طسالحااه  هاا  جلاگ  وقاون  و جلاگ  وقاون  طل ار  اا المل،   ان وقون در وطرف ون    

 راا ت ب ناه . گاارد  رار طاو  ا نرریاو   طورد   رت  و ایتای و خیتار طل ر اا المل،   ان روانن
. دااسات  وایا ای رفکار وو وقو  تاوض   اا ا ر دوگااها ا واوه تواا وط راو طرف ون رویو 
  ارار  طکخاصام  دولات  چلا   یا دو جلگا  رهیدا اا رواان طرف ون دولت اخست  والت در
 چااه و هااا جلااگ در اشاا ا  مایااه نااا ماطسااکق چااه آااااا  جلااگ در شاارکت اا و رداااگ وطاا
ناا   دو   والات  در کلا  و  ،اوددارا طاو   هاا  طارف  ااو یاا  ناه  ااردا  کما نا مارطسکقاز

. (51/ 1 :2812 رویاو  ) طااا   طاو  دور  کشاور  چلا   یا دو جلگ ااو ایایو طش ،نااکخا  
 ااااردا  ادار جااااب و کااردا ا،ااوددارو ی لاا  طاارف وناا دولاات فاتاااالا  هیااطا دروا
 دولات  کاه  لاو ایات   ط  ناه ایا    و اولا . ایات و طرفا  ونا  تاطاه نودا  هیدویوا  دهل ه اشاا

 کاه  ایات    یا او دوطا ا ط لاا  و اا ارد را   اطکخاصام  اا ای هر نهو کما  چاه ون طرف ون
: 2812 رویاو  ) ناشا   داشکها طساوا رفکار  اطکخاصما  همه نه اسبت نای  طرف ون کشور

 .  ایتو ایایا گرید وو وقو و یا؛ (51-53/ 1
 تاا طو    ودا،لا ا ااهاا اا ناه  توجه نا ها دولت المل،   ان روانن درو هالسک  گاهید نرانر     

طاالا   یو ها اایکرات  المل،   ان ا ا   ملارد و یا،کار راتنث تحت و (ااکاوپولول)یوااجغراف
و طلا  طلاافم  و اها اف   اتانط  ناراا  را اپاکالف  و اتحااد   وطرفا  ونا  ت ها          یواازواگرا

 او یوقو  تاوض  نهو طرف ون  او  گاهید در. (211-211: 2818  وهالسک) لل یگز ونرط
 ااا نر،اوردار  ناا  تاواا  وطا ایکرات   یاا  هییا در. دارد اشاره طسلحااه طلا شات در دولت
 ایات ای کاه و  اواطل  رشا   اا و دفااع  کشور او یایای وو ارض تاتماط اا   وا اط تااطل

 ناه  طرنوط المل،  ان  ا واا طبن. کردا راجلوگ افالل   وط طخاطره نه را طوجود وضم وف 
 ناه  کاه  داردو لا اط  ت ها ات  و وقاون  جلاگ   اطااا  در رطکحار از دولت یا  وطرف ون

 دها   اجاااه  تواا  وام طرف ون دولت یا  نراا امواه ؛یان  امو ت مام طکحار ا ها دولت
 طاورد  طکحاار  ا هاا  طارف  ااو اا ی و ا ااط  اتاا  ملا نارا و گاهیلا  لواا نه لشایراط که

 اا توااا   وطا  اطا ؛ده   رار  اطکخاصم اراا،ک در وا اط کما تواا  وام و رداگ  رار ایکفاده

 
 

ا  طحا وده  اا نیشارا و نر، تحت و آاادا ها آ  اا ،ود ورا اطازا کالها  بورا آااد
 هلگاا    طارف  ونا  دولات  ایا   ینلاانرا  ؛شاود  طلا   نهاره  طکحاار   دولتیو ایدرا  طحاصره
 ،اتشاا  اا صال   دوراا در و کلا   طرا اات  را  وا ا    یا ا ایات  طوظاف  طسلحااه نر،ورد
 چاارچو   در. (211 :2818  وهالساک ) وراد اجکلاا   هاا  دولات  گار ید ناا  و ا ااط ا اتحادها
یو اجراا ها ضماات و طکقان، ت ه ات و فاتاال  وطرف ون نه طرنوطو الملل  انا ها طوافقت
 دولات نه  دهل  که طو ت ه  اطضاکلل ها ها دولتو ی ل شود؛ وطو لان شالو طرف ون تاوض 

 کشاور  ناه  تجااوا  صاورت  در و کللا  ا یاار  طارف   ونا  تاا طو   وفا   لحاا   اا طرف ون
 و طارف  ونا  دولات  تفااوت . نشاکانل   آا کماا  ناه   وطرفا  ونا  تاوضا   اقا   و طرف ون
 نار  طاثثر   واطا، و هالسک. ایت نزرگا ها   رت توین تاوض   یا ضماات در رطک ه از

 :داا  وط  اچل راو طرف ون وف  در طرف ون کشور تاطوفق
 وا  اً طلاف شاا وف ا نرا طزنورا ایکرات  اتخاذ لاهیا نه گریدا ها دولت یا،ک  طکقا  
 و  یآ وط وجود  نه یش طراها اطراف در کهیو نر،وردها یا نحراا اا  ینا ایت؛ یودطل 
 در  یا نا دولات   یا ا وراد؛ اجکلا  نزرگ   رت نا و ا اطا رادرگ اوع هر اا   اهمچل
ا نارا و ،اارج ا هاا   ا رت  کاه یو فشاارها  یاا  شاود  وط لشایراط نه کهو تهاجمات نرانر

 ناشا   داشاکه  طقاوطات  تاواا  آوراا    وطا  وارد و ا ااط  طقاصا   جهات  ،اکش اا ایکفاده
 . (219 :2818  وهالسک)

 (Neutralism) وطرفا  ونا  ناه  ا کقااد  و( Neutrality) وطرف ون طفهو  دو اااطو هالسک     
 کاه  ودرواال   ؛یا آ وطا  وجاود   ناه  گاراا ید ا مال اثر درو اول تاطو  ؛ ایت ش ه  اپ، زیتما
 ناه  گاراا ید که ا ارد وجودو لاتضم گواه چاه و ل یگز ونرط ،ود را اش اراگ یمت  ودوط

 وو طرفاا وناا ا ااال  اااااط امتااواا وطاا. (211 :هماااا) گذارااا  اوکاارا  اش اراااگ طوضاام
.  یا آ وطا ناه کاار    هام  طقالاه ای   طضموا نراا که شویم  اپ،و طهم تفاوت  ایاا طرف ون

 وو المللا   انا  هاا  جلاگ  در کشاور  یاا ا یو ااو طرف ونا  ،ود،وایکه و جاابه یا ا ال 
  یشاا  رایا ا اشاود؛  شمرده طحکر  ابرد  در رادرگا کشورهاا یو اا ایت طما   اا طلاقه
 یاا  ناشا   ا اشاکه  را ،ودو طرف ون وف ا ا کصاد وو ا اط وو ایای   رت طرف  ون کشور
ا کشاورها  کاه  ناشا   اراشمل ا   ر  نه ایت ش ه وا م آا در طرف ون کشور کها ا طلاقه

 اااواع  ناوشال   و کللا  و لوشا  چشام  آا ایوپوایکرات  و ااکاوپولل اراش اا اکواال  گرید
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 هکارد و طرفا  ونا  ا اال    ادروزا ا طرا نه طرف ون کشورو وکیا  و دهل  ااجا  را ها ط ا،له
 ااو یاا  ناه  طلایاب   و ات  در تاا  ناشا   آطا ه  شالا ها فرصت اایو جو نهره طکرص  وناش  
  اچلاا در. نباارد بااصاا اباارد ا،ککااا  اا نرآطاا ه طلااافم اا و وااا دانپ رااادرگا هااا طاارف
 ا اال   ناودا    ادروزا  طکوجاه  طخاصمه  و طلاا ه در رادرگا کشورهاا  همهیو ها تاطو  
 ایاکفاده  شا ه  فاراهم ا هاا  فرصات  اا نکواال   که روش هر  نه کوشل  طو و شوا  وطو طرف ون
 کاه  هساکل   نازرگ ا هاا   ا رت   یا ا کاه   یا گو وطا  ایااا  طرف ون در طورد وهالسک. ل کل

  یایاو  چاوا یو هاا  اموااه ا نرشامار  ناا ا و. ناشا   طارف  ون کشور یا کلل  وط طوافقت
  (2911) لپاااوس و( 2955) شیاتااار  (2311) لوکزاطباااورگ  (2382) ایااانل   (2325)
 :  کل  نااا طو  اچل را ها دولتو نر،ا یاا طرف ون در نزرگا ها دولتا ها زهاااگ

 لااه یا یاا  لجاطا  انو اااطالون   یاکاا  ناه  ا ار   طورد  ایراط در ر انکشاا ایت طما  گاه
 ناش  ا اشکه راو اوکمالو ا اطیو ارویرو یا اراش طجادله  طوردا  طلاقه ایت طما 

 نار  نازرگ ا هاا   ا رت ا نارا  راا اراشامل   فیوظا نکواا  دولت یا ایت طما  یا و
و صاورت  در تلها ف یوظا  یاا اجرا که شود داده صاتشخ  اچل  ینلانرا و ردانگ  ه ه

 :2818  وهالساک ) کللا   تیا ر ا را دولات  آاو طرفا  ونا  ها دولتا  همه که ایت سراط
218) . 
 
ا هاا  طارف ا یاو  اا  وا ااط  اتاا  مل گااه یلا  لاواا   ناه   ایاراط  اا ایکفاده     

 طکحار 
 طکخاصما ها طرف نه و ا اط کماا  اراپه     
 صل  دوراا در ها دولت گرید نا و ا اطا اتحادها ،اتشا     

  طلاف شااا نراو طرف ونا ایکرات  نودا یودطل  نه گریدا ها دولت کردا طکقا  
 در طوجااودا هااا نحااراا و ناازرگا هااا  اا رت نااا و ا اااطا رااادرگ اا اجکلااا 
 وگیهمسا

    ایراط اا ایکفاده نراا و،ارجا ها   رت فشار یا تهاجم نرانر در طقاوطت
 وطرف ون اق  ااا راجلوگا نرا طرف ون دولت یا فیوظا: 2 ج ول

 
 

 هاا  جلاگ  وقاون  و جلاگ  وقاون ا  هیا ااو اا  وطرفا  ونا ا  طسائله  المل،   ان وقون در     
 یاا   ادلااه   ناود  طهام  جلاگ  در آاچاه  شااازده    ارا  اا شالا  تاا . شاود  وطو نرری طسلحااه
 نار و طبکل که رفت وط شمار  نهو ا  اط رایا نود؛ آا نودا  ااطشروع و طشروع و نودا اا ادلاه
 دولات  نه ای  دلاا، کاه    ینلانرا ؛نود ، اوا  نرانر در تاطسئول و وج اا و ا،الن و طذهب
 طقصار  گار ید دولات  و طحان و دولکا  جلاگ   یا در که رفتیلذ وطنای   اا،واه ،واه ثال 
ا  هیا ا ر المل،  ان وقون ااگذارااانل ااو ن ض  شاازده  را در .لذیرفکه ابود وطرف ون  ایت
 طجااا  و وان  ناه  طارف   دو هر اا ایت طما  جلگرا ا ال  کردا   طبلو نر ایلاه ا  یج 
 نماالا  و ناا    اطارف  دویات  و جلاگ  اا ،اار   توااساکل   وطا  ثالا   دول جاه  ااک در و ناش 
 . (851 :2811   اذوال )
 ایات؛  طسالحااه  هاا  جلاگ  هلگا   در نشردویکااه المل،  ان وقون طوضو ات اا وطرف ون    
 جلاگ    یا ا در کاه  کلا   وط ا ال  ثال  کشور دولت  چل  یا دو  ان جلگ هلگا  در ی لو
 کلا   واما  هاا  آا اا ایا  چاها  افام   ناه و د،الک و گرفت اخواه  را  اطرف اا یا  چاه جااب

 یاال ا  لهاه  28 و 5 اها وااکلوااس در  ینا راو طرف ون وقون طقررات. (31 :2838  اور)
و وقو ا اا   ااول وساگروی. (519-512 :2815 نویچا  و نل یو) وجوکرد جست 2921
 . ایا  دو  ا ا ه  کارد  ااانو طرف ونا نرارا   ا  ه دو  صل  و جلگ  ااوا ککا  در که نود

 اا  اا:  بارت
 جلاگ ا  زهاا ااگ کاه  راو طکحاارن  دولات  تاوضا   کاه  کل  وا  اط  یابا طرف ون دولت. 2
 کل . تیتقو دارد رطوجهاز
 جلاگ  ا  زهاا ااگ نودا  رطوجهاز یا طوجه نه اسبت  یترد صورت در  ینا طرف ون دولت. 1
 .(512 :2811 فروت  ) ناش  داشکه طشانها رفکار جلگ طرف دو نا

ااا     باارت  طسالحااه  هاا  جلاگ طرف  اا طل ر وقاون جلاگ و    وظایف و ت ه ات دول نو
 (:519 :2811  فروت ؛ 821-822 :2818 ناگ لو   ضاایو)اا
 جلاگ  در طارف  ونا  دولات  شارکت   ا     وطرف ون طال : ها جلگ درااردا  شرکت. 2

ا طبلاا   شاود  طکویا،  اور ناه   اطارف  ااو یاا اا  تیا وما ناراا  طرف ون دولت اگر و ایت
و  ایات  هاا  جلگ    طشارکت در چلا  دولکو اا   اص، . ایت گرفکه  هیااد راو طرف ون
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 هاا  جلاگ  وقاون  و جلاگ  وقاون ا  هیا ااو اا  وطرفا  ونا ا  طسائله  المل،   ان وقون در     
 یاا   ادلااه   ناود  طهام  جلاگ  در آاچاه  شااازده    ارا  اا شالا  تاا . شاود  وطو نرری طسلحااه
 نار و طبکل که رفت وط شمار  نهو ا  اط رایا نود؛ آا نودا  ااطشروع و طشروع و نودا اا ادلاه
 دولات  نه ای  دلاا، کاه    ینلانرا ؛نود ، اوا  نرانر در تاطسئول و وج اا و ا،الن و طذهب
 طقصار  گار ید دولات  و طحان و دولکا  جلاگ   یا در که رفتیلذ وطنای   اا،واه ،واه ثال 
ا  هیا ا ر المل،  ان وقون ااگذارااانل ااو ن ض  شاازده  را در .لذیرفکه ابود وطرف ون  ایت
 طجااا  و وان  ناه  طارف   دو هر اا ایت طما  جلگرا ا ال  کردا   طبلو نر ایلاه ا  یج 
 نماالا  و ناا    اطارف  دویات  و جلاگ  اا ،اار   توااساکل   وطا  ثالا   دول جاه  ااک در و ناش 
 . (851 :2811   اذوال )
 ایات؛  طسالحااه  هاا  جلاگ  هلگا   در نشردویکااه المل،  ان وقون طوضو ات اا وطرف ون    
 جلاگ    یا ا در کاه  کلا   وط ا ال  ثال  کشور دولت  چل  یا دو  ان جلگ هلگا  در ی لو
 کلا   واما  هاا  آا اا ایا  چاها  افام   ناه و د،الک و گرفت اخواه  را  اطرف اا یا  چاه جااب

 یاال ا  لهاه  28 و 5 اها وااکلوااس در  ینا راو طرف ون وقون طقررات. (31 :2838  اور)
و وقو ا اا   ااول وساگروی. (519-512 :2815 نویچا  و نل یو) وجوکرد جست 2921
 . ایا  دو  ا ا ه  کارد  ااانو طرف ونا نرارا   ا  ه دو  صل  و جلگ  ااوا ککا  در که نود

 اا  اا:  بارت
 جلاگ ا  زهاا ااگ کاه  راو طکحاارن  دولات  تاوضا   کاه  کل  وا  اط  یابا طرف ون دولت. 2
 کل . تیتقو دارد رطوجهاز
 جلاگ  ا  زهاا ااگ نودا  رطوجهاز یا طوجه نه اسبت  یترد صورت در  ینا طرف ون دولت. 1
 .(512 :2811 فروت  ) ناش  داشکه طشانها رفکار جلگ طرف دو نا

ااا     باارت  طسالحااه  هاا  جلاگ طرف  اا طل ر وقاون جلاگ و    وظایف و ت ه ات دول نو
 (:519 :2811  فروت ؛ 821-822 :2818 ناگ لو   ضاایو)اا
 جلاگ  در طارف  ونا  دولات  شارکت   ا     وطرف ون طال : ها جلگ درااردا  شرکت. 2

ا طبلاا   شاود  طکویا،  اور ناه   اطارف  ااو یاا اا  تیا وما ناراا  طرف ون دولت اگر و ایت
و  ایات  هاا  جلگ    طشارکت در چلا  دولکو اا   اص، . ایت گرفکه  هیااد راو طرف ون
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ناراا دول   وقاون جلاگ(  ) طسالحااه  اهاا  جلاگ وقاون  کاه نار ایااس     وقاو و  ا همهاا 
 شکه چلا  رفکارا نه ضرر دولت طکخاصمو. شود طحرو  طو  نالو ش ه ایت طرف لاش نو
دول . طرفاو ااسات   طرفاو در نر،اورد ناا دولات ااا   ناو       ناش   طلز  نه ر ایت وقون نو 

افام یااو     طسلحااه اا ااجا  ا  اطات واوطکو که نه ا طقان، یا طخاصمه در نای طرف  نو
 کلل . ناش  ،وددارا اا طکخاصماا 

کاردا هرگوااه    افم یااو اا طکخاصاما : تهااه و فاراهم      نه  ا تسهاالت ا اطواردا  فراهم. 1
طملاوع   نراا طرفا  طخاصامه     هوالاما  ایلحه و طهماتاا  با، ااوهاا جلگو  افزار جلگ
هاا جلگاو  طهماات    ت ار  کشکو  (2921) کلوااساوا یازدهم لهه 1 ا طادهطبن . ایت

طاور طساکقام یاا      نراا یا ااروا طکخاصم  نه طرف ااروا نویا ویای، جلگو توین یا 
طرفاو   کشور نو الوه نر ت ار  تجهازات و ویای، جلگو  هاچ . طملوع ایت  زارطسکقام

افاام یاااو اا   یااو اا طکخاصااما   ارار دهاا  یااا ناه    ،ااود را در ا،کاااار ااااروا ا ااطو  ابایا  
 . کل آورا  جمماارو طکخاصما  

طقصا  یااو اا    طلم وم، ویاای، جلگاو  اچاان: طلام وما، ویاای، جلگاو  اچاان ناه         . 8
ایا   . ایات طسالحااه   اهاا  جلاگ اا  وا   دیرلاا وقون   طرف نوطکخاصما  توین دول 

ایا   اجاراا اقا    طقرر ایات و ضاماات     لاری  2351 ا ا الطاه 1 ا طادهطبن طملو ات 
 .  ایت ا  ه  ضبن طحموله اا طرف دولت طکخاصم 

ساا و طرف نای  نا طکخاصماا رفکار یا ودولت ناص، رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما : . 2
اااز نا وا تب اا  رفکاار کلا ؛ طاثالً ا اااا وا  یاا           نرانر داشکه ناش  و در روانن زارا ااطو 

،اوردا تاوااا    اق ا و زاراق ا نه یاو اا طکخاصما  طوجاب نارهم  هاا نال وض  کما
 . شود   طوطرفا ا اطو

  طجاا نه دادا اطال ات ا ااطو  طرف کشور نو طکخاصماا:نه   اطال ات ا اطو ا طلم اراپه. 5
طملو ات ناه  ای  . ااجا  ده در جهت تسها، ای  اطر  نه کشور طکخاصم ااست و ابای  ا  اطو

که طکخاصاماا  را ارتباطات طخانراتو ،ود  ایت طرف طوظف که کشور نوای  ط لو ااست 
؛ کلا    اام یاا تح یا     در ا،کااار داراا     ط ماولً طانطوراا دیپلماتااا(   ) یا امایل گاا آااا
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ناراا دول   وقاون جلاگ(  ) طسالحااه  اهاا  جلاگ وقاون  کاه نار ایااس     وقاو و  ا همهاا 
 شکه چلا  رفکارا نه ضرر دولت طکخاصمو. شود طحرو  طو  نالو ش ه ایت طرف لاش نو
دول . طرفاو ااسات   طرفاو در نر،اورد ناا دولات ااا   ناو       ناش   طلز  نه ر ایت وقون نو 

افام یااو     طسلحااه اا ااجا  ا  اطات واوطکو که نه ا طقان، یا طخاصمه در نای طرف  نو
 کلل . ناش  ،وددارا اا طکخاصماا 

کاردا هرگوااه    افم یااو اا طکخاصاما : تهااه و فاراهم      نه  ا تسهاالت ا اطواردا  فراهم. 1
طملاوع   نراا طرفا  طخاصامه     هوالاما  ایلحه و طهماتاا  با، ااوهاا جلگو  افزار جلگ
هاا جلگاو  طهماات    ت ار  کشکو  (2921) کلوااساوا یازدهم لهه 1 ا طادهطبن . ایت

طاور طساکقام یاا      نراا یا ااروا طکخاصم  نه طرف ااروا نویا ویای، جلگو توین یا 
طرفاو   کشور نو الوه نر ت ار  تجهازات و ویای، جلگو  هاچ . طملوع ایت  زارطسکقام

افاام یاااو اا   یااو اا طکخاصااما   ارار دهاا  یااا ناه    ،ااود را در ا،کاااار ااااروا ا ااطو  ابایا  
 . کل آورا  جمماارو طکخاصما  

طقصا  یااو اا    طلم وم، ویاای، جلگاو  اچاان: طلام وما، ویاای، جلگاو  اچاان ناه         . 8
ایا   . ایات طسالحااه   اهاا  جلاگ اا  وا   دیرلاا وقون   طرف نوطکخاصما  توین دول 

ایا   اجاراا اقا    طقرر ایات و ضاماات     لاری  2351 ا ا الطاه 1 ا طادهطبن طملو ات 
 .  ایت ا  ه  ضبن طحموله اا طرف دولت طکخاصم 

ساا و طرف نای  نا طکخاصماا رفکار یا ودولت ناص، رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما : . 2
اااز نا وا تب اا  رفکاار کلا ؛ طاثالً ا اااا وا  یاا           نرانر داشکه ناش  و در روانن زارا ااطو 

،اوردا تاوااا    اق ا و زاراق ا نه یاو اا طکخاصما  طوجاب نارهم  هاا نال وض  کما
 . شود   طوطرفا ا اطو

  طجاا نه دادا اطال ات ا ااطو  طرف کشور نو طکخاصماا:نه   اطال ات ا اطو ا طلم اراپه. 5
طملو ات ناه  ای  . ااجا  ده در جهت تسها، ای  اطر  نه کشور طکخاصم ااست و ابای  ا  اطو

که طکخاصاماا  را ارتباطات طخانراتو ،ود  ایت طرف طوظف که کشور نوای  ط لو ااست 
؛ کلا    اام یاا تح یا     در ا،کااار داراا     ط ماولً طانطوراا دیپلماتااا(   ) یا امایل گاا آااا

 
 

 ااکقاال اطال اات ا ااطو    ناراا یا اا طکخاصاماا اا ایا  ویاای،     هرچل  اطااا دارد که هر
 .   لایکفاده کل 
طارف   هاا تجاارا ناو   هاا جلگو طکخاصم: کشکو کشکو ا کلل ه ت انار کلکرل اا لاروا. 1

هار کشاکو جلگاو    . کللا   لااروا هاا جلگاو طکخاصام    کشکو ا کلل ه ت انار کلکرل اانای  
  صا  تا اگار   کل ها را نااریو  طرف و ط ار  آا هاا تجارا نو تواا  کشکو طکخاصم طو
کلاو یاا    طاور   دریایو یا وم، ویای، جلگو  اچاان و یاا ناه    ا طحاصره ا شاسک  ولقه

هااا تجاارا کشاور     اطا کشکو ؛   آا را ضبن و تو اف کل ل م، اط اد ،صمااه داشکه ناش
گوااه تا انار    اا ایا    شاوا   هااا جلگاو آا کشاور همراهاو طاو      طرف که توین کشکو نو

 .  هسکل کلل ه ط اف  کلکرل
 و اطل  ا ال  ریامو و  ا او ااسات   طرفو  ارادا ایت و ااا که ا ال  نو ایت ای اص،      

احو طقکضو و  ا او اا والات تخاصام آگااهو یانلا  و یاا اتخااذ          اگر کشورهاا ثال   نه
طور طسالم  ناه اطاالع طکخاصاماا ریاا ه ناشا           یوا زارطکخاصماا نه طرفو اا طوضم نو

ا  ااکه. (192 :2832ناگ لو   ضاایو) را ااستطرفو یا والت تخاصم ضرو دیگر ا الا نو
طسالحااه شارکت    جلگدر  طرف چوا دولت نو .ت رض ایت    اص،    طرفو در نو  طهم
هاا طکخاصم نای  وریم یراطا  آا دولت را که شاط، دریااا یاراطالو و    کل   طرف امو

طرفو  هاا طکخاصم در وض ات نو دولت .شود  ر ایت کلل  آیماا نالا آا کشور ااز طو
: طملو اات ااکقاال یارناااا یاا طحماولت      اا  اا که  بارت  ه ه دارا  ر دیگراا  تاالافو ن

هااا   گاهایجااد ایساک  طملو اات  طرف   فراا یراطا  نو ا اطو یا لرواا هوالاماهاا ا اطو نر
گاارا ا ااطو اا    نهاره  طارف یاا   هاا یراطالو ناو  طخانراتو ا اطو در یراطا   نلادر یا آ 

طارف    ا لاش اا طخاصمه  طملو ات یرنااگارا در یاراطا  ناو   ش ه هاا او اث گاهایسک
هااا یاراطالو    طملو ات ارتاا  ا مال ،صمااه طاال  تصرف و ا مال ون تفکااش در آ  

هاا یاراطالو   طرف  طملو ات ایجاد دادگاه زلایم جلگو در یراطا  یا آ  یا دولت نو
گاه  ملااات   لواا لای  طرف نه هاا یراطالو نو لو ات ایکفاده اا نلادر یا آ طرف و طم نو

 . (232 :2831 راجرا و طالر  ) دشملاا ،ود  لاهدریایو 
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ایا    .ه ایات کارد طرف  وقون فراوااو دارد؛ ایارا آگاهاااه تار  طخاصامه      کشور نو     
دادا  طکخاصم  ون للااه  طصواات اا ت رض  آاادا روانن نا کشورهاااا  اا:  وقون  بارت
طکخاصماا  وان دفااع اا    ایار و فرارا و للاهل ه و نامار و طجروح جلگو() نه افراد و اتباع
ا  باور ناه نامااراا و طجرووااا جلگاو و وان وفاظات اا طلاافم کشاورهاا           ،ود  اجااه
نااراا طکخاصااما   ابایاا  طاارف کشااور نااو. (193-191 :2832ناگاا لو   ضاااایو) طکخاصاام
تواا  نه تجهاز و ت ار  جلگو ناراا طکخاصاماا    ا کل  و اارو فراهم آورد  امویرنااگار
ا  باور   تواا  اجااه تواا  نراا طکخاصما  اطال ات ا اطو فراهم آورد  امو   اموکل ا  ا  

ها و تساهاالت   تواا  ااواع کما یا تو ف نه ااروهاا طکخاصم در ،ا  ،ود را ن ه   امو
اا  ابایا  سااا   ا رفکاار یا  و طااانن ناا  ا ا ه    کل رد طسلحااه اراپه را نه کشورهاا درگار اب
 . (821-199 :2832ناگ لو   ضاایو) کل ارا  یاو اا طکخاصما   جااب

طرفاو   نه شالا،ت طاا اا وا  اات اقا  ناو     وریم  آ ا اوشکار طو  اداطهاا که در  دو ااکه      
کاه   ایات  ا اخسات ایا    ااکاه . کل  کما شایااو طو اول و دو  جهااو هاا ایراا در جلگ

طارف در جلاگ وارد    ناو   یا کشاور   لذیرد که یا جلگ ،اتمه یان  طرفو و کو لایاا طو نو
طارف  ناه    کشاور ناو   )اطاااو کاه    شاود طباکال  طرفاو   ت ها ات ناو   ااجا  ا اداشود و یا نه 
اکاجاه    در (؛طرفاو ،اود اباشا     طرفو ،ود  م، اال  یا در طو  ات دفاع اا ناو  ت ه ات نو

. (191 :2832ناگا لو    ضااایو ) شاود  ا  ملاات جلگو تب ی، طو رو آا کشور نه صحله لم
هرگااه تماا    ی لو ا  ملاات جلگو ایت؛  طرف نه  رصه ا دو   ون تب ی، کشور نو ااکه

طارف  ناه اشاغال یااو اا طکخاصاماا درآیا   طارف دیگار          کشاور ناو   اا  لمرو یا  سمکو
بارد و  ن  ناا   طرف را اا طکخاصم ون دارد اوکرا  نه واکمات و تماطات ارضو آا کشور نو

 . (828 :2832ناگ لو   ضاایو) ا  ملاات جلگو تب ی، کل  را نه  رصه آا  لمرو
 
 اول یدر جنگ جهان رانیا. 4

 ا طلاقاه  در نازرگ ا هاا   ا رت و ا ااط  وضور  نودو جهاا جلگ  ااول طح، ارولا گرچه
 ا رهاا ذ، طلبام   لاواا   ناه  طلاقاه   یا ا اراش و جلگ در رادرگ دول طلافم تضاد ااه ا،اورط
 ا اا کاوپولل تاا طو  داشاک    ،اا دل  ناه  راایا ا. کرد نزرگ وجلگ رادرگ را ااها،اورط ارولا 
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 در  و ثمااا  و هارویا  هل ویکاا  ناو طولاا طراها داشک  و نحرااا ها کااوا ناو گیهمسا
اا و تلگراف نا را ،ودو طرف ون ایتای 2922  آناا در جلگ  شروع اا ل ایراا . اماا  اطاا

 جلاگ  درو طرفا  ونا  ایات ای ا االا  ردلادشااه   فرطاا طضمواا واو کهص را  م طرف 
 و  اااگلا   لساولگرا  ناه  فرطااا »  یا ا کاه  نود ش ه ،وایکه  اهمچل. کرد ا ال   نود ارولا
 /128 :2881  واارت ،ارجاه  ایالاد ) شاود  اوشاکه  «یاماً ر لاطها جاها و ا ال    ا   لماء
22-18) . 
 داباال   ناه  را راایا او طرفا  ون نه توجه      ر ادرگا ها   رتا نرا راایا تاطو   تااهم     

 آزااا  اا شالا  کاه ا ا گوااه  ناه  ؛کرداا   اشغال را راایا ،ا  اایو ها نخش یا هر و داشت
  ارارداد و طا  و شا ه نوداا    طساکقر  جااا یآذرنا در هاا  روس و جلو  در ها وساااگل جلگ 
 ناا  طال ات در هاروی رطخکاریوا. نودا  کرده ماتقس ،ود افوذ تحت طلاطن نه را راایا 2921

  اول   ناش  همراه طا نا راایا دولت طو م  یا در هرگاه نود گفکه ناره  یا در طشاورالممالا 
 ایاکقالل  و تاطصاوا  و مینبر رواان راایا اا را ،ودطاا  شوا جلگ   یا اا ن   که ماده وط
 راا یا او شامال  طلااطن  در ،اود ا نرا ها روس. (18 :2818  وطاف ا ا ) کلام ضماات را راایا
 :نودا   اپ، طالنو رگاچ

 در  دویاکااه و طرفا  ونا  ا طرایاله  در و ناوده  طارح راایاو طرف ون شهاهم طذاکرات در
 طخکاار  ریوا جلا و شفاه طذاکرات ریطغا راایا ،ا  درو جلگ ا  اطات ذکر. اا  کرده
 و ا ه  را جلگ اا وارده ،سارات ا هاکل  اتضم اااتانو ط در رطخکاریوا جلا . ایت
 ا وایااه  ناه و طحلا  طلاب  صال  و اهال نه کها ضرر: فرطودا  اظهار طرایله درو ول داده

 در رطخکاار یوا جلاا    اهمچلا . ناود  ،واها   توجاه  طحا،  نریا   روسو جلگ ا  اطات
 کاه  دااا   وطا و شارط  ناه  طشاروط  جااا یآذرنا اا را روس  شاوا  اوضارو شفاه اظهارات
 طوکاول  ایات و طهما   باارت  کاه و وا  ا  ا ام  ایکقرار نه جاایآذرنا اا را  شوا رج ت

 .(11 :2881 ،ارجه   واارت ایلاد)  یاما وط
 دولات و طرفا  ونا  اص، ض  نر ها آاو ا اط و  لسولگرا لست و ها روس ات   در طورد     
 و افااوس اطااوال  نااها اااا اا دیاات و آلماااا و شیاتاارا ایاار ا نااه کااردا  ات اا  در هااا ل

 ناا  تیا وماا نرا که را آلماا ا تب ه اا افر  چه، روس  ساکر اهلیا و ها آاا ها ،ااه  لسول
 هما گرید یل   نرگرداا ا  راه اااط در آط ا  وط تهراا نه جاایآذرنا التیا طرف اا یوار
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 نااها گاارید ا ااطااه. (59 :2882  واارت ،ارجااه ایاالاد) طوجااود ایاات واارت ،ارجااه اا
 و جااا یآذرنا وا ود  درو  ثمااا  تجااواات  ناه  راجام   اریا  لاراناورگ  در راایا ا یفارت
 و ثماااا و روس  ایاافارت نااا ،ارجااه  واارت طااذاکرات و صاافحات آا در روس ا اا اطات

ا ،و طرف در کرده ورکت که آاجا اا روس  شوا» .(985 :2888  واارت ،ارجه ایلاد)
 راه  ارض  در. .. ااا   اده آتاش  را دهاات و ن ضا  هکردو هراگ و شرارتو لا، یلماس  و
 . (222 :2818  وطاف ا ا ) «اا  ریاا ه  ک، نه  ی انر اا و اا  ش ه طرد  طک رض ارانس
 ضا ف . داشات  جااا یآذرنا ناه  چشام   راایا او دا،لا  نحاراا  ،اا دل  ناه  همو  ثماا دولت     

 جاایآذرنا در را ،ودا  وا که نود دادهو  ثماا و هاروی نه را فرصت  یاا طرکز واوطت
و کما  دیات  زاا و ثماا. نود راایاو طرف ون نرانر درو طاا   یوآرا صف  اهم ؛کلل  طکمرکز

 درو  ثمااا  دولات  ا ا اطات   کاه   ادار وجودا ادیا ایلاد که طورا  نه ا اشت؛ گرااید اا
  انا  کهدهل   را اشاا طو  وتصادفات و زیتبر شهر نه دولت آاو ا اطا  وا ورود  راایا شمال
 طشاا،   یتار   اصالو  ده  که طو اشاا گریدا یل . نود ش ه وا م روس  شوا نا طزنورا  وا

 ا ا اطات  . دولات  ثماااو  ایات و زرن وو جلون صفحات درو  ثماا دولت ا  اطات دولت 
 وفا  »ا نارا  کاه  وااماود کارد   و  لواا کرد ها روس تجاوادلا،  نه راایا شمال در را ،ود
 ؛دااا   وطا  راایا او طرفا  ونا  اقا   اا دفااع  و  شاوا  یاون  اا زیااگر را ،ود ه یو ود طلافم
 آا اتاا  ملا نارا و طلاقا  ،اا دل و طرتفم وکل نه زر  و جلو  در زیدیکاو  یا که ودروال
 ناه  لااه یا ااه  و داشاکه  وضاور  ،ارجاه   شوا اه طزنور صفحات در رایا ا ارد؛ وجود دولت
 . (25512: 2881  واارت ،ارجه ایلاد) «شود وط طشاه هو ااتیتحرو  ثماا طلافم
 راایا ا جاااب  ااو طرف ون اق  ا هاشاا  کااااگلس وو  ثماا اه روی اشغالگرا  وا وضور    

ا  هماه . راایا ا ااه   ناود  رااگاشاغال  ناه  طرنوط ا  ا  اًاثاا و نود ارولا در جلگ اولً رایا ابود؛
 اا  کرد وط اوساس کشورا  وا در را ض ف گااگااان که افکاد وط اتفان ،ادل  یا نه ووادث

 زاارت  و  کا،  طااام  توااسات  وطا   ااه  کلا ؛  دفااع  ،اود و طرفا  ون اا توااست وام هم راایا و
 در اشاغالگراا ا ماهااهوال وو ا اطا روهااا جولا وو کش  شوا جلوا اه د شو اایارویکا
 کاه  شاود  تلگاراف  ،ان  یاا  شا ا   هاکشا  اا طااام و وک  اه و را نگارد راایا ،ا  یرایر

 راا یا ا زر  ها و ثماا راا یا زر  ااو نخش و شمال ها روس. ش  وط اصب  ا واا نر،الف

 
 

 در را راایا اا طرکاز و ااواو و نر،ا  و زار   هاا   وآلمااا  و راایا ا شارن  و جلو  ها وساااگل
  فااو ) راایا او جلاون و ااواو   یت ر نه 2922اواطبر در ها وساااگل. نودا  گرفکه ،ودا  چلبره
 افغااساکاا  و هل ویکاا اا وفاظت و جلو و افک طلانم کلکرلا  نهااه  نهااز  را( نوشهر و نصره
 کردا . اشغال

 هار  طصار   در راو تحاول  ااوع  هار  ه اا ترک در راو جلبشا  هر کل که وط وام طا ا فهاوظ
 صااوب  طاا  رایا ا ؛مینلگار  ال ااده  فونا اراهوش نا افغااسکاا یا و نرطه  راایا در راو اتفا 

ا هاا   ا رت  ساکم ای درو طهما  تاطو  ا دارا طا  لت  اهم نه. ماهسک هل ویکاا کشور
 ناه  ارولاا  اا طاا  راه راطسا  در کاه یو کشاورها  اواوال  و اوضااع  ناه  اسبت و نودهیو ااآی

 :2815  والها ) ماهساک ا  او  ارانسا  طخصوص تاوسایا دارا اا  گرفکه  رار هل ویکاا
22).  

 درآوردا  ارهایا  ریا ا و راایا ا جلاو   و شامال  در هارویا  و  اااگلا  تاا ف الا  توی ه     
 ماتحاا ا نارا  هاا  وآلمااا . کارد  ناشاکر  راو آلمااا  طانطوراا  تاا ف ال راا یاا طرکز واوطت
 ،ا  ل، ا  هیا ر ااا راگ نهره نا تا ا کرد افغااسکاا و راایا نهو فراواا توجه ،ود  طواضم

 نایات  ) آلمااا  و  و ثمااا  اتحااد . کللا   هلا   نه ومله یپ  و فاتض ا نراا ط بر را راایا
 وارد زاا ا را آلمااا  راا یا ا ،اا   ناه  تهااجم  درو  ثمااو دیک شال یپ  و( 11-19 :2811
 ا اار در راا ارااانخک ری شااا و کردیااکاا و کرطااشاااهاا و کاارد راایااا در جلااگا   رصااه
  صا   راا یا ا در ،اا ورطلوف  لاصار  نا ارتباطا نر رار نا  ها آلمااو. داد جلوه ط کبر ها آلمااو
 طاارر  طاور   نه راایا دولت. کلل  وارد جلگ نه  اااگل و روس ها ل را راایا دولت داشکل 
 راایا ا. کارد  وطا  گوشازد  را ،اود و طرفا  ون ایتای و ا کراض گااهانا  وا وضور نه اسبت
 زار   اا و طهم نخش و هاروی اشغال تحت راا یا شمال ا  م نخش. داشتا ا آشفکه وضم
نه طورا  کردا ؛ وطیو فرطااروا  اااگل طرف ارا روهااا جلو  در ونود و  ثماا اشغال در
 کشور یا شود  وط ماتری اولو جهاا جلگا  آیکااه در راایا اا ط مولً کها ریتصو» که

 . (88-81 :2892طج  ) «ده  وط اشاا را ورشاسکه
 :داشت هما گریدا ط لاو ورشاسکگ     

 اا و کارد  طراج اه و رویا  طقاطات نه راا یاا الوارا  اپر الممالا  وطسکوف که وهلگاط
 هاا  تار   ناه  هاا  آا وضور چوا ناشل   قب جاایآذرنا اا را یرنااااشاا ،وایت ها آا
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 نااها گاارید ا ااطااه. (59 :2882  واارت ،ارجااه ایاالاد) طوجااود ایاات واارت ،ارجااه اا
 و جااا یآذرنا وا ود  درو  ثمااا  تجااواات  ناه  راجام   اریا  لاراناورگ  در راایا ا یفارت
 و ثماااا و روس  ایاافارت نااا ،ارجااه  واارت طااذاکرات و صاافحات آا در روس ا اا اطات

ا ،و طرف در کرده ورکت که آاجا اا روس  شوا» .(985 :2888  واارت ،ارجه ایلاد)
 راه  ارض  در. .. ااا   اده آتاش  را دهاات و ن ضا  هکردو هراگ و شرارتو لا، یلماس  و
 . (222 :2818  وطاف ا ا ) «اا  ریاا ه  ک، نه  ی انر اا و اا  ش ه طرد  طک رض ارانس
 ضا ف . داشات  جااا یآذرنا ناه  چشام   راایا او دا،لا  نحاراا  ،اا دل  ناه  همو  ثماا دولت     

 جاایآذرنا در را ،ودا  وا که نود دادهو  ثماا و هاروی نه را فرصت  یاا طرکز واوطت
و کما  دیات  زاا و ثماا. نود راایاو طرف ون نرانر درو طاا   یوآرا صف  اهم ؛کلل  طکمرکز

 درو  ثمااا  دولات  ا ا اطات   کاه   ادار وجودا ادیا ایلاد که طورا  نه ا اشت؛ گرااید اا
  انا  کهدهل   را اشاا طو  وتصادفات و زیتبر شهر نه دولت آاو ا اطا  وا ورود  راایا شمال
 طشاا،   یتار   اصالو  ده  که طو اشاا گریدا یل . نود ش ه وا م روس  شوا نا طزنورا  وا

 ا ا اطات  . دولات  ثماااو  ایات و زرن وو جلون صفحات درو  ثماا دولت ا  اطات دولت 
 وفا  »ا نارا  کاه  وااماود کارد   و  لواا کرد ها روس تجاوادلا،  نه راایا شمال در را ،ود
 ؛دااا   وطا  راایا او طرفا  ونا  اقا   اا دفااع  و  شاوا  یاون  اا زیااگر را ،ود ه یو ود طلافم
 آا اتاا  ملا نارا و طلاقا  ،اا دل و طرتفم وکل نه زر  و جلو  در زیدیکاو  یا که ودروال
 ناه  لااه یا ااه  و داشاکه  وضاور  ،ارجاه   شوا اه طزنور صفحات در رایا ا ارد؛ وجود دولت
 . (25512: 2881  واارت ،ارجه ایلاد) «شود وط طشاه هو ااتیتحرو  ثماا طلافم
 راایا ا جاااب  ااو طرف ون اق  ا هاشاا  کااااگلس وو  ثماا اه روی اشغالگرا  وا وضور    

ا  هماه . راایا ا ااه   ناود  رااگاشاغال  ناه  طرنوط ا  ا  اًاثاا و نود ارولا در جلگ اولً رایا ابود؛
 اا  کرد وط اوساس کشورا  وا در را ض ف گااگااان که افکاد وط اتفان ،ادل  یا نه ووادث

 زاارت  و  کا،  طااام  توااسات  وطا   ااه  کلا ؛  دفااع  ،اود و طرفا  ون اا توااست وام هم راایا و
 در اشاغالگراا ا ماهااهوال وو ا اطا روهااا جولا وو کش  شوا جلوا اه د شو اایارویکا
 کاه  شاود  تلگاراف  ،ان  یاا  شا ا   هاکشا  اا طااام و وک  اه و را نگارد راایا ،ا  یرایر

 راا یا ا زر  ها و ثماا راا یا زر  ااو نخش و شمال ها روس. ش  وط اصب  ا واا نر،الف

 
 

 در را راایا اا طرکاز و ااواو و نر،ا  و زار   هاا   وآلمااا  و راایا ا شارن  و جلو  ها وساااگل
  فااو ) راایا او جلاون و ااواو   یت ر نه 2922اواطبر در ها وساااگل. نودا  گرفکه ،ودا  چلبره
 افغااساکاا  و هل ویکاا اا وفاظت و جلو و افک طلانم کلکرلا  نهااه  نهااز  را( نوشهر و نصره
 کردا . اشغال

 هار  طصار   در راو تحاول  ااوع  هار  ه اا ترک در راو جلبشا  هر کل که وط وام طا ا فهاوظ
 صااوب  طاا  رایا ا ؛مینلگار  ال ااده  فونا اراهوش نا افغااسکاا یا و نرطه  راایا در راو اتفا 

ا هاا   ا رت  ساکم ای درو طهما  تاطو  ا دارا طا  لت  اهم نه. ماهسک هل ویکاا کشور
 ناه  ارولاا  اا طاا  راه راطسا  در کاه یو کشاورها  اواوال  و اوضااع  ناه  اسبت و نودهیو ااآی

 :2815  والها ) ماهساک ا  او  ارانسا  طخصوص تاوسایا دارا اا  گرفکه  رار هل ویکاا
22).  

 درآوردا  ارهایا  ریا ا و راایا ا جلاو   و شامال  در هارویا  و  اااگلا  تاا ف الا  توی ه     
 ماتحاا ا نارا  هاا  وآلمااا . کارد  ناشاکر  راو آلمااا  طانطوراا  تاا ف ال راا یاا طرکز واوطت
 ،ا  ل، ا  هیا ر ااا راگ نهره نا تا ا کرد افغااسکاا و راایا نهو فراواا توجه ،ود  طواضم

 نایات  ) آلمااا  و  و ثمااا  اتحااد . کللا   هلا   نه ومله یپ  و فاتض ا نراا ط بر را راایا
 وارد زاا ا را آلمااا  راا یا ا ،اا   ناه  تهااجم  درو  ثمااو دیک شال یپ  و( 11-19 :2811
 ا اار در راا ارااانخک ری شااا و کردیااکاا و کرطااشاااهاا و کاارد راایااا در جلااگا   رصااه
  صا   راا یا ا در ،اا ورطلوف  لاصار  نا ارتباطا نر رار نا  ها آلمااو. داد جلوه ط کبر ها آلمااو
 طاارر  طاور   نه راایا دولت. کلل  وارد جلگ نه  اااگل و روس ها ل را راایا دولت داشکل 
 راایا ا. کارد  وطا  گوشازد  را ،اود و طرفا  ون ایتای و ا کراض گااهانا  وا وضور نه اسبت
 زار   اا و طهم نخش و هاروی اشغال تحت راا یا شمال ا  م نخش. داشتا ا آشفکه وضم
نه طورا  کردا ؛ وطیو فرطااروا  اااگل طرف ارا روهااا جلو  در ونود و  ثماا اشغال در
 کشور یا شود  وط ماتری اولو جهاا جلگا  آیکااه در راایا اا ط مولً کها ریتصو» که

 . (88-81 :2892طج  ) «ده  وط اشاا را ورشاسکه
 :داشت هما گریدا ط لاو ورشاسکگ     

 اا و کارد  طراج اه و رویا  طقاطات نه راا یاا الوارا  اپر الممالا  وطسکوف که وهلگاط
 هاا  تار   ناه  هاا  آا وضور چوا ناشل   قب جاایآذرنا اا را یرنااااشاا ،وایت ها آا
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  الریا  اطا کرد   یاتن را راایا ا ر هاروی رطخکاریوا کلل   تجاوا راایا نه تا داد وط نهااه
ا روهااا ها  تر   ورویا روهاااو لااش  قب اا ل  که شود داده تواا  وطو لاتضم چه
 .(25-22 :2831  واتانا) کرد اخواهل  وارد را ،ود

 :کرد هاا ،ود را دابال طو یاایت هم ااکااینر     
 اا دور  ناه و ارتبااط  ،ااوط  وف  هل  دولتا   م هو اگراا اول و جهاا جلگ نروا نا

 درو افکا  ساات اتنی وفا   هماه   اا تار  طهام  و فاارس   ا،ل نر تاواکم ا،کالل  هرگواه
ا روهاا ااا یاو  اا وملاه  هرگوااه  نرانار  در طسقن یلااا اا تیوما  اهمچل ،وایکاا 

 افغااساکاا ا طااورا  در دشم  افوذ ااا راجلوگ و ها تر  ااطرف ش ه ایتحرو شورش
 .(19 :2832 لوفت ) نود

 سام  اترک لااا  کاه    هیا و ناه  اد؛ وطا  داطا   اااا راایا و هاا  تر   یرید ،صوطت نه همو  ثماا
 اگار و وکا  و راایا او زرنا  شامال  و ترکساکاا  و  فقااا  طاوراء تبار تر ا ا ادها تما  وو ت
 . نود آراوطل ( 12 :2819  وطانرل) و ثمااا لوا تحت را راایا ا  م نخش ش  وط فرصت

 :نود  رارداده ناط، دور در را کشور ها  وراایا نغرا  وضم     
 را  آا و کارده  ا کاراض  جااا یآذرنا درو رویا ا روهاا اا وضاور  نه اسبت ه اترک دولت
 راا یاو طرف ونو ریم ا ال  اا  ب،. نود هکرد  لم اد ،ودا طراهاا نراا ج ا  یته 
ا  درنااره   و ثمااا  رایاف  گان  اصم ناو طال ات در راایاا  اطور،ارجه ریوا السلاله  الء
 ناا و  ثمااا  رایاف . کرد ایک ال ا و اا راایاو طرف ون  بول و تیر اا نراو  ثماا شروط
و ا ااط ا رواا ا  یا ا وجاود  کاه  ناود  گفکه جاایآذرنا درو رویا روهااا وضور نه اشاره
و  ثمااا  دولات  لاذا  ؛ایات  راایاو طرف ون اا   ،ود  ا،ود نه راا یا ،ا  درو ،ارج
 روس هاا کل را جااا یآذرنا و ود که دارد طحفو  کاطالً را راایاو طرف ون تواا  وطو و ک
 راایا ا دولت ناشل    قب ارس رود و داغ اآزر طرف اا را ،ود  شوا کرده  هاتخل ها
 طامائ   روس هجاو   اا راو  ثمااا  دولت و  ینلما و ود آا در را ،ودا  وا زاتجه هم
 ایات  طحان  راایا ا دولات  شا  و  ثمااا  طارف  ااا وا ود  تجااوا  اگار  و ت  آا  یااد
 .(11کارت :2888  واارت ،ارجه ایلاد)  یاما  م، طور همه

 دادهو طلفا  لایاخ  آاااا  راا یا ا تار  ا نارا  هاا  روس اا هاا  وراایا ا  ،وایکه نه لایخ در      
  شاوا  وجاود  فقان  رایا ا ایات   رطما اا ز ف االً  جااا یآذرنا اا روس  شوا اوضار» :نودا 
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 وجاود   ا   ا  وایاه نه. آورد فراهم را ،ارجه و روس اتباع تااطل طوجبات تواا  وط طزنور
 آلمااا  وو  ثمااا و هم یاک . (222 :2813  وذو ا ) «ناش  وام  طما  ت ااطل  یا راا یاا  وا

ا نارا  کردیکاا و کرطااشاهاا نیطر اا تفلگ  بضه هزار چه، طق ار  ها آلمااو: »نود آشاار
 .(81 :2819 ات ان) «اا  هکرد وارد راایا نه التیا نه اکرد ماتقس

 لقاام یل کرطااشااه   ماطقا ا هاا  آلماااو  کاه  ستاا  یترد طح، وجه چاه نه  طسئله  یا در
 و واارووااا  و یااله  رواه  هماه  و کللا   وطا  وارد کلهر ،ا  طرف اا رهاذ، و ایلحه

ا  هاته ااه اطخف که ایت واض . ل یاما وط ایتحر و باترز  وطرف ون تر  نه را التیا
 . (89 :هماا) لل ان وط راو  ثماا  ساکر ورود

و  گالاشا  ااهام  و راایا او دا،لا  اطاور  در ط ا،الت ااواع ا دهل ه اشاا گریدا ها امواه     
 :ایت اطورا  رااهاش
 لردا،کاه  راایا او طرفا  ونا  تیا ر ا  یتصار  نه که السلااا ظ، اشرف جلا  ا طرایله  یاتن نه

 ،وایاکه ا وط لاو ا طااد ا ها ،سارت لردا،ت و  رنسکاا اا ااگلسکاا دولت  شوا ا ا اده
 شا ا   ،وایاکار   اااگلا  دولات  طارف  اا را دولت  یاو طرف ون تیر ا کها ا گواه نه ؛ش 
ا اطپراتاور  شارودافر ا طرایله  رار اا  اهمچل. (2512/1221 :2881  واارت ،ارجه ایلاد)

 و گرفکاه  را هوس فوا ا تجارتخااه ا ل هیاما و آلماا ا تب ه  هولمتو ساااگل  مال آلماا 
 تیا ر ا در ناا    اااگلا  دولات   یصار ا هاا  و  ه ناو ا  اط  اچل. اا  هکرد  اتب  نصره نه
و جلگا هااا   وکشک طاا ا ا تصری  و تنکا ا که درناره نه  راجم طخصوصاً  راایاو طرف ون

 .(25282 :2888  واارت ،ارجه ایلاد) داشتو کلّ طلافات  نود ش ه کاروا در
  اااگل دولت ا  اطات نه  راجم ایت  هاری واارت ،ارجه نه که طوثقه ا،بار ایاس نر
 دولات  ،اا   در اهاواا  در لمشاها  واطسا  و طحماره  در وهولمتاطسا  اطوال فاتو  در

 طساکلز   طب اً و ایت راایاو طرف ون نر،الفو ا  اط  اچل راا یا طرف ونا جو طسالمت
 :2888  واارت ،ارجاااه ایااالاد) گاااردد وطااا راایااااا ط لاااو وا طااااد ،ساااارات
25989/1111) . 

 :آوریم را طو ایلاد گواه هاا دیگرا اا ای  در اداطه  امواه     
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 ناه   اااگلا و جلگا و کشاک  ورود نر ریدا طااتبات صورت فقره یااده اا طکشا، ا طر وطه -
 طزناور  طحا، ا کاارلرداا  ناه  نصاره و والا  ا،اار و طحمره طقان، در آا تو ف و ال ر  شن
 .(ع2331 :2888  واارت ،ارجه ایلاد)
ا  گلولاه  ضار    ناه  راو طاانق  و ادا  آتش کرده  زارت را ده . . . راایا جلو  واا ار  -

 طکفارن  شات  اط   ا    اا  موطااً  طحکا   ااا  رص نه را ،ااه در  چهارص  و ،را  توپ 
 .(255 :2819 ات ان)

 کاه  شما ایت با جو لا،. اا  کرده زارتو کل نه و نسکه توپ نه را جوا  جلو    الل -
-255 :همااا )  اا ده واما  اطاالع  را وا  اات   یا ا وجه چاه  نه  اهسکو ریما  الحاوطه بیاا

251). 

 چااکراا   طلازل  و طاااا  ناه  خکلا  یر زفلکاً و ،بر ون کرده طراج ت فارس اا جلو   شوا -
 .(253 :هماا) اا  کرده زارت تما  تاالب اثاث و دوا  و جل  و اق  اا ماداشکیو دارا چه   آا

 وا ود   ناه و  ثمااا  هاا  ل دولات  ری شا و طلک مه  ساکر تجاواات نه  راجم کها ا طرایله
ا ط لاو  وا طادا ها ،سارت  اهمچل و گریدو اجلبا  وا ورود نا    و ایت  رنسکاا

 ری شاا  و رطلک مهازا  وا و  ساکر ورود اا  ب، که ااحو  نه ش  راایا طرف ون دولت نه
واارت  ایالاد ) ناود  واوادث  اا طصاوا  و آرا  وکل نه صفحات آا  رنسکاا درو  ثماا

 .(1293/2511 :2888  ،ارجه
 واضارا   روس  شاوا  کاه  داشات  اظهاار  الاواراء   ارپا ا آ اا  اازد   اااگل رطخکاریوا

 هاا  و ثمااا  اا تماا   تیجا   ناا  هام  راایا ا دولات  که ودرصورت کلل  هاتخل را جاایآذرنا
 جاوا    اااگلا  رطخکاار یوا ناه  طجل  هماا در. دهل  ،اتمه ،ود تجاواات نه نخواه 
 تاا  هاا  و ثمااا  تجااواات  ا رهیا دا و افکاداا   فاار   یا ا ناه  ها روس ریدو لا، که ش  داده

 و ااا   کارده  ا اا   ال ولاه  شجاع نرض  همو راایا ری شا و  هاری دوآ  اااط و  یاوجبالغ
 در روس  شوا که واطاا تا ط کق ا  هم ها و ثماا. ایت نرلاش ه جاایآذرنا در زاپله  یا

 را ،اود  نراگرداا   راایا ،ا  ا هاکل اا را ،ود  شوا تما  و دارا  ا اطت راایا ،ا 
 .(11کارت :هماا) داال  وام طجبور راایاو طرف ون تیر ا در
  هکاارد ایاالحه ،لاام راو راااایاا هااا  اازان تبریااز  در ا اطاات طاا ت درو  ثمااااا  ااوا

 اجرات ،را   ال وله شجاعو ال یا ا ،ااه نا را آاو یاال   مارت وو روی ا ،ااه  لسول
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ا نارا  را افار  دو  االوه  نه گرفکه ا ااهو اهال ااا ادیا طبلغ و فاتو  راو روی اتباع اکثر
 جلفاا  اا زاا ا هاا  روس. نوداا   گماارده  ،اااه  تلگاراف  در و وارد تلگرافات ا هاکل شاتفک

 درو یاخک  ا طحارناه و  ثمااا  و روس ا اوا   انا  زیا تبر شاهر و فریاخ  یه در و ورکت
 .(25512 :هماا) گرفت

  اطجاروو  لااه یا ا نهاااه  ناه  ه ا ل دولت آا  ساکر ااو جم  ناو  ثماا ضانن افر  ای
 یاا،که  طامئ  را آااا وااساکم  ارپ طرف اا که اوجود نا رفکه هسکل  آاجا در روس
و کسا  هکرد لهیط ا را ها صل ون و ها اتان تما  و اش ه طکقا   ستاا آاجا در طجروح که
 ناه  اسابت  هاا  ل دولت  یا طرف ون طق س ،ا  درو  ثماا  ساکر رفکار  یا. افکل اا را

 :همااا )  یا اما وطا  فاراهم  هاا  ل دولات ا نارا  راو طشااالت  گار ید طارف  ون دولت اتباع
25313). 

 طاذاکرات  و طرایاالت  ضام   را دولت آاا  وا تجاواات ا طسئله راایا  دولتا اااول
 را هاا  آا ااک اار  ،االف  رفکاار  و ،اطراشاا شهاهمو  ثماا ا ها ل دولتا اااول نه هاریم
 اا طکنیفااه. اا  ش ه آااا رج ت ،وایکار و کرده ااان ایت دولت  یاو طرف ون طخ، که

و یاال اا  مااارت و ایاات اشاا هو طسااا  ت نااذلو  ثماااا ا هااا ل دولااتا اااااول طاارف
 دولات ا ااا اول. کرداا   ،را و  ثماا دولت  یطنطور آناد ا مت در را روس  لسولگرا

 وو طلااف   اکا ا ل  ادولکا  طلایبات نا را دولت آاا  وا اثر و،اطت رفکار  یا راایا ا ها ل
  یا ا جباراا  و داالا   وطا  الملا،   ان وقون و  اال ولک  ان  هود طقررات نا طخالفو کل نه

 .(25213/2591 :هماا) اا  کرده طلب را رفکار
 ااا ط ا ود  و ،اااه  جباه  و تاوپ   اراده  چلا   و دا،ا،  و ،اار   ری شا  مو  ناو  ثماا      

  شاوا  میا ا آط ه ل یگو وط ش ه  واردا طار دهات و یاوجبالغ نه طلصباا صاوب و  سار
 .(115 :2819ات ان) میااما ،ار  راایا ،ا  اا را روس

 طقا ار  و لاول و طبلغا  نرآط ه و یوادکوه ،اا ،اایما  ایتحر طقا  نهو  ثماا یفارت
 نساکگاا  و هاطشارٌال ،اا ،اایما ا  لهاوی  نه که ایت فریکاده یوادکوه نه ایلحه نار و ی
 ناه  هجاو   تا ار   و هاا ته ،اا ،اایما  لسراا ظاهراً و ل یاما ا  اطات هاروی ض  نر او

 شاروع  هام  ایا ر ا  کا،  وو طواش زارت نه وال و هکرد را روس اتباعا  طسکنجره اطال 
 . (181 :هماا) اا  هکرد
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 وا ود   یا ا اطاورات ا  رشاکه . »گذاشاکل    تما  یلگ راا یا فاتض  کار در هم  ها روس     
  اپا ر وو  اال  طقاا  ا دارا کاه  ایات   اروفاا ف وارال دیت در ،صوصاً فیطوا و  موطاً
ا هاا  ،اااه  گمار   نلا رجز   گمار    اپر که ایتو ط ت. »(122 :هماا) «ایت وایزیدو

و  لکاا چاهاا ناا وا را طحاا، دو  یاااو گمرکاا  یاا وا و نسااکه را تپااه شاگاااط و افاا  ،واجااه
 او  اااا  ثماا. (121 :هماا)  یآ وط وارد ضرر ه ا ل دولت نها را،ا طبالغ هکرد ا ر صرف
 : کلل وط نرطال را واوطت ض ف

 ایلااه ا نارا  شاود  وطا  ا،ااار  و ا اال   طحکار  و اهاال   مو  نهو  ثمااا طرکزو کماا اا
و شاه ده اا  بارت کهو زروش هر و  بول راو  ثمااا  ها ل دولت کازذا ها لول هرک 
 طصارف  طو ام  ناه  ،ودشااا  اااا ط در ااارده  طکا اول  راایا لول طث، و اال  ،ورد ناش  
 و گرفکاه ا اق ا جزا رهال ده تا رهال یا اا هکرد گرفکار هم تجاراا و صرافاا و اگذارد
  ناه  اءااشا  طکا اول  مات ا  در کاه  کا   هر و ش  ،واه  وب  روا  ده و اده چو  ص 

 شا   ،واه  یخت طجااات دچار و گرفکار   یاما  یتزاو  ثمااا  ها ل دولت لول جهت
 ون در اباش  ،ود دادویک  طشغول و اگشاده را ،ود دکاا اطروا اا اصلاف و تجار. .. و
 ،اود  در کاه  هارک  و درثااا . شا   ،واه  اجراءو  وطاا اا طرف ااو  ااواا جزا ها آا
 و گرفکاار   واداا  ،اواه  وو ا لا  ،اواه    یا اما اا ا،ت یالح شهر ایازد اطراف و شهر

 ماطقا و  ثمااا ا طرکاز   وطااا اا . شا   ،واها   یاخت  هاتلب ،ودش نه و ضبن یالوش
 . (111 :هماا) «ا،و

 نرانار  در راایا ریااااراالذ ض ف. ایت اوادهم  را تاوا   راا یا در ها یوارولا وضور     
 ااگلساکاا  و هارویا . کارد  وط یلب راا یا اا راا آورد هم   رت و  بودا ش او جبراا ارولا 
 نار و طکاا ا  طلاقاه  یاا  ناه  را  آا راطاوا ال و راایا اا ااا جغراف  که نودا و شگاهما ،ار
 اایا ا راایاا نرا ر با   ان اتحاد ش  وط یبب راایا ض ف. کردا  وط ،یب ت  ودو اب ر انت

 راایا او طرفا  ونا   ینلاانرا  ؛ یآ شمار  نه یودنخش  آااا اااط ا،کالف و ناش  داشکه همراه  نه
. ناود  هاا  ورااا یاو طلبا  فرصات  وال    ا  در و فراواا فکور اا تیواا اول و جهاا جلگ در

و وااگها   اا ؛ یگز ونرطا  راو طرفا  ونا  شاوا    طکفان  ااگلسکاا و هاروی نا ،وایکل  وام چوا
 شا   وطا  یبب ااکااینر و  هاروی طخالفا ها آلمااو و ستاایالط لااا ها تر ا رواال ااک ار

 راایا ا. شاوا   ،اار   ااگلساکاا  و هارویا  ایاک مار  ریا ا اا تاا  ناشال   فرصت طکرص  اا اراایا
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 وا ود   یا ا اطاورات ا  رشاکه . »گذاشاکل    تما  یلگ راا یا فاتض  کار در هم  ها روس     
  اپا ر وو  اال  طقاا  ا دارا کاه  ایات   اروفاا ف وارال دیت در ،صوصاً فیطوا و  موطاً
ا هاا  ،اااه  گمار   نلا رجز   گمار    اپر که ایتو ط ت. »(122 :هماا) «ایت وایزیدو

و  لکاا چاهاا ناا وا را طحاا، دو  یاااو گمرکاا  یاا وا و نسااکه را تپااه شاگاااط و افاا  ،واجااه
 او  اااا  ثماا. (121 :هماا)  یآ وط وارد ضرر ه ا ل دولت نها را،ا طبالغ هکرد ا ر صرف
 : کلل وط نرطال را واوطت ض ف

 ایلااه ا نارا  شاود  وطا  ا،ااار  و ا اال   طحکار  و اهاال   مو  نهو  ثمااا طرکزو کماا اا
و شاه ده اا  بارت کهو زروش هر و  بول راو  ثمااا  ها ل دولت کازذا ها لول هرک 
 طصارف  طو ام  ناه  ،ودشااا  اااا ط در ااارده  طکا اول  راایا لول طث، و اال  ،ورد ناش  
 و گرفکاه ا اق ا جزا رهال ده تا رهال یا اا هکرد گرفکار هم تجاراا و صرافاا و اگذارد
  ناه  اءااشا  طکا اول  مات ا  در کاه  کا   هر و ش  ،واه  وب  روا  ده و اده چو  ص 

 شا   ،واه  یخت طجااات دچار و گرفکار   یاما  یتزاو  ثمااا  ها ل دولت لول جهت
 ون در اباش  ،ود دادویک  طشغول و اگشاده را ،ود دکاا اطروا اا اصلاف و تجار. .. و
 ،اود  در کاه  هارک  و درثااا . شا   ،واه  اجراءو  وطاا اا طرف ااو  ااواا جزا ها آا
 و گرفکاار   واداا  ،اواه  وو ا لا  ،اواه    یا اما اا ا،ت یالح شهر ایازد اطراف و شهر

 ماطقا و  ثمااا ا طرکاز   وطااا اا . شا   ،واها   یاخت  هاتلب ،ودش نه و ضبن یالوش
 . (111 :هماا) «ا،و

 نرانار  در راایا ریااااراالذ ض ف. ایت اوادهم  را تاوا   راا یا در ها یوارولا وضور     
 ااگلساکاا  و هارویا . کارد  وط یلب راا یا اا راا آورد هم   رت و  بودا ش او جبراا ارولا 
 نار و طکاا ا  طلاقاه  یاا  ناه  را  آا راطاوا ال و راایا اا ااا جغراف  که نودا و شگاهما ،ار
 اایا ا راایاا نرا ر با   ان اتحاد ش  وط یبب راایا ض ف. کردا  وط ،یب ت  ودو اب ر انت

 راایا او طرفا  ونا   ینلاانرا  ؛ یآ شمار  نه یودنخش  آااا اااط ا،کالف و ناش  داشکه همراه  نه
. ناود  هاا  ورااا یاو طلبا  فرصات  وال    ا  در و فراواا فکور اا تیواا اول و جهاا جلگ در

و وااگها   اا ؛ یگز ونرطا  راو طرفا  ونا  شاوا    طکفان  ااگلسکاا و هاروی نا ،وایکل  وام چوا
 شا   وطا  یبب ااکااینر و  هاروی طخالفا ها آلمااو و ستاایالط لااا ها تر ا رواال ااک ار

 راایا ا. شاوا   ،اار   ااگلساکاا  و هارویا  ایاک مار  ریا ا اا تاا  ناشال   فرصت طکرص  اا اراایا

 
 

 نایا   اطاا  رد؛اا نگ نازرگ    رت دو اا را چل یاله ااکقا  نکواا  تا ناش  طرف ون ،وایت وام
 راو طرفا  ونا . ا اشت ط ا،له تواا ر ادرگا ها   رت اااط  ر انت در رایا ؛طاا  طو طرف ون

 طااا    واما  چه و طاا  وط طرف ون چه راایا. شمردا  وام طحکر  گراایدو ول ؛کرد وط ا ال 
 . نود یاساا کارا  جهااک
 
 دوم یدر جنگ جهان رانیا .5             
 تلهاا  رایا داد؛  رارا دشوار جایگاه در را کشور راا یا ااکاوپولل تاطو    ووراااف رات ب  نه

 نار  هاا تا ناا    اچلا  هم. (81: 2832)فاورااو   نودا شورو نهو ا اط زاتاتجه ااکقال گذرگاه
ا شاورو  ناه  تاا  داشات   رار  اطکفقا لا شال کها ا گااه لل ا ها راه اااط اا گر ید وایک لل
 واتاا  مل طلااطن  و افاوذ   لمارو  اتصاال ا  ولقاه ایلااه   ،اا دل نه راا یا راطس نریاال   کما
 اشاک  د ورفات   نه شمار طاو ا شورو ،ا  و فارس  ا،ل و هل  ااوساا ا  طلاقه در  اطکفق

 طااااا راا اایاادر و فااارس  ا،لاا وااا ال و اویاااا آهاا  راه و شویااهو ارتباااطا  شااباه
 نه دلا، داشاک   راایا. نودا شورو نهو ریاا کما گذرگاه  یط کبرتر  (11 :2832ا اا واف )

  باال  در و راطشخصا ا ایاکرات   ،اود  طلافم وف ا نرا نود ااچار ا اکاوپولول ،اص وضم
ا اااا  آلمااا  ناا ا گسکردها تجار وا ا کصاد روانن اطاا  آا در راایا. نه کار گارد جلگ
 رشا   اا هاا   وسا اااگل و هاا  روس آزاا  در  (2835) واطاا  نخش گل  ایک لل رن نلا. داشت
 طاو  در وو جهاا جلگا  آیکااه در اطا؛ ابودا  ملا ان راایا در ها آلمااو وضورا  ل هیفزا
 در ایلااه  ناه  توجاه  ناا  و راایا او افکا   یاداا ط در  آلماا افوذ ترس اا ها  وساااگل  هیو  نه آا 
 هازاراا  توین ها آلمااوا کودتا ،ار طب، نر نودا   کرده کسب رایو ها تاطوفق هم  ران

 ااو نر،اا.  ااا اکون وطاا( 222-222 :2835 اا یااآناد) راایااا در افکااهیافوذو آلمااااا رواااا
ا  رانااه  واال   هار  در. دااساکل   وطا  راایا ایو گرا آلماا ایتای ااو ااش را  آا ل وهشگراا 

 ایات ای آا  ا رگارفک   در نا وا  توااساکه  واما  راایا ا کاه  ایات  ناوده  چلاا آلماا و راایا
 هاا  روس اظهاارات  ااا ا طرازاه  یاا   . (81 :2815  والها ) کلا   شهال را  اطکفق ااا طرف ار
ا کارهاا  اا آاااا ا  هاا نق گذاشک  کلار و راایا اا آلماا اتباع نزرگ  سمت ا،را ا  درناره

 درجاه   یا ا تا طرح» را  آا و نرد وط اا  ها آلمااو نه هاآت در  بورا  اجااه ص ور      و  اط 
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 ایااس  و اصا،  در و راایا او طرفا  ونا  نار ا آااد و تاا واکم وان و طلااف  کاه  ها ضا  اال ه
 :رداگ وط زاهش ارآطا ا جهااک و ااط  وط ایت ( 212: 2812 ترکماا ) « بول  ر ان،از

 ،واهلا   وطا  و،ارج  واط، نیتشو و ایتحر نه ها روس   اکل وط طالو ه که اطور  نه
 جاز  اظهاراتشااا   تماا   و نسالجل   راایا در را ،ودو ایای افوذ طخصوصاً  طسئله  یا در

 و فشاار  ناا  ن ا اً  کاه  ایات ا گرید تر طهما تقاضاهاا  طق طه و ابودها گرید زاچ نهااه 
 . (212 :2812ترکماا ) ل یاما ،اتحم طا نه را ،ود گریدا تقاضاهاا شکران نااتض

 راایا ا ناه  را اجاااه   یا ا   اااگلا  و هاروی چوا ویکشورها ناو گیهمسایوا دیگر   اا     
 راایا ا شا   وطا  یابب  کها ا ااکه کل ؛ دابال را آلماا ااا طرف ار ایتای نکواا  که داد وام

 دو  اااز و جهااا  جلاگ در  راایا اا رو هار   ناه . ل ینرگز را طرف ک ا  ط ادله   یا در ا اا 
 ناه  را راایا ا دولات  ایتای جم  طحمود و ت  ریوا اخست نرگزی  و راو طرف ونا ایکرات 
 دولت  ایت  هیگرد طشک ، ارولا در جلگ ا رهیاا طکنیفااه که طو م  یا در: ریاا   مو  اطالع
 کااراار   یا ا در کاه  ریااا   وطا   مو  اطالع نه را ،ود ماتصم هاااان  یا طوجب  نه راایاو شاهلشاه

 ااا ااه  نا اا   ااه  راایا ا» رضاشااه  ا کقااد  نه رایا ؛دارد وط طحفو  را ،ودو طرف ون و طاا ه طرف ون
 وقاو ش  دها   اجاااه  که نود فاض  و  آا تا اه و کل  شرکت جلگ در نکواا  که نود   رتمل 

ا هاا   ا رت ا نارا  و داشات  ضارورت  راایا اا نارا و طرفا  ونا  ایتای یا رو  یااا ؛گردد مالیلا
 .(28 :2812 اا اتبراپ) نود اراشمل  زاا طکحار 

 ایات ای کاه  نوداا   ،یا طا ناود   اشا ه  ناا  م نحاراا  کاه و اطااا  تا ها وساااگل ،ودو وک     
و طرفا  ونا  ایات ای وف  ه فشو سکینا طا ایتای» .رداگ  رار اوکرا  طورد راا یاو طرف ون
 ناه  ومله نرااو گاهیلا  لواا  نه کشور  یا اا ایکفادها نرا طلایب اطاا آااه تا ناش   راایا

 کاه  ناود و اطااا  تاا  ایتای  یا. (252 : 2835  واطاا  نخش گل ) «فراری ا شورو ،ا 
و ی لا  گار  ید والات  در. داشات  وجاود  راایا او شامال ا هاا  نخش نها شوروا  ومله فرض 

 یاا  تاوضا   اا ایاکفاده  یاوء  اا  بارت ااگلسکاا ایتای هم ناا  اشورو نه آلماا تهاجم
 .نود فاض  کشور

ا  طلاقاه  در هاا  آلماااو ا شارو ال کردا طکو ف اا لااااطم طا کهو و ک تا کلم وط فار ط 
 کاه ا رضارور از  ما،  هار  ناه  ا ا ا   ااو ساک ینا م یا ا اارده واص،ا شورو توین  فقاا
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 ایااس  و اصا،  در و راایا او طرفا  ونا  نار ا آااد و تاا واکم وان و طلااف  کاه  ها ضا  اال ه
 :رداگ وط زاهش ارآطا ا جهااک و ااط  وط ایت ( 212: 2812 ترکماا ) « بول  ر ان،از

 ،واهلا   وطا  و،ارج  واط، نیتشو و ایتحر نه ها روس   اکل وط طالو ه که اطور  نه
 جاز  اظهاراتشااا   تماا   و نسالجل   راایا در را ،ودو ایای افوذ طخصوصاً  طسئله  یا در

 و فشاار  ناا  ن ا اً  کاه  ایات ا گرید تر طهما تقاضاهاا  طق طه و ابودها گرید زاچ نهااه 
 . (212 :2812ترکماا ) ل یاما ،اتحم طا نه را ،ود گریدا تقاضاهاا شکران نااتض

 راایا ا ناه  را اجاااه   یا ا   اااگلا  و هاروی چوا ویکشورها ناو گیهمسایوا دیگر   اا     
 راایا ا شا   وطا  یابب  کها ا ااکه کل ؛ دابال را آلماا ااا طرف ار ایتای نکواا  که داد وام

 دو  اااز و جهااا  جلاگ در  راایا اا رو هار   ناه . ل ینرگز را طرف ک ا  ط ادله   یا در ا اا 
 ناه  را راایا ا دولات  ایتای جم  طحمود و ت  ریوا اخست نرگزی  و راو طرف ونا ایکرات 
 دولت  ایت  هیگرد طشک ، ارولا در جلگ ا رهیاا طکنیفااه که طو م  یا در: ریاا   مو  اطالع
 کااراار   یا ا در کاه  ریااا   وطا   مو  اطالع نه را ،ود ماتصم هاااان  یا طوجب  نه راایاو شاهلشاه

 ااا ااه  نا اا   ااه  راایا ا» رضاشااه  ا کقااد  نه رایا ؛دارد وط طحفو  را ،ودو طرف ون و طاا ه طرف ون
 وقاو ش  دها   اجاااه  که نود فاض  و  آا تا اه و کل  شرکت جلگ در نکواا  که نود   رتمل 

ا هاا   ا رت ا نارا  و داشات  ضارورت  راایا اا نارا و طرفا  ونا  ایتای یا رو  یااا ؛گردد مالیلا
 .(28 :2812 اا اتبراپ) نود اراشمل  زاا طکحار 

 ایات ای کاه  نوداا   ،یا طا ناود   اشا ه  ناا  م نحاراا  کاه و اطااا  تا ها وساااگل ،ودو وک     
و طرفا  ونا  ایات ای وف  ه فشو سکینا طا ایتای» .رداگ  رار اوکرا  طورد راا یاو طرف ون
 ناه  ومله نرااو گاهیلا  لواا  نه کشور  یا اا ایکفادها نرا طلایب اطاا آااه تا ناش   راایا

 کاه  ناود و اطااا  تاا  ایتای  یا. (252 : 2835  واطاا  نخش گل ) «فراری ا شورو ،ا 
و ی لا  گار  ید والات  در. داشات  وجاود  راایا او شامال ا هاا  نخش نها شوروا  ومله فرض 

 یاا  تاوضا   اا ایاکفاده  یاوء  اا  بارت ااگلسکاا ایتای هم ناا  اشورو نه آلماا تهاجم
 .نود فاض  کشور

ا  طلاقاه  در هاا  آلماااو ا شارو ال کردا طکو ف اا لااااطم طا کهو و ک تا کلم وط فار ط 
 کاه ا رضارور از  ما،  هار  ناه  ا ا ا   ااو ساک ینا م یا ا اارده واص،ا شورو توین  فقاا

 
 

  راردهاا   طحااورا هااا دولاات کلااار در را راایااا و شااودو مااالشاا نا اا  ایاات طمااا 
 . (هماا) ماکلا ،وددار

 را  آا کشاور و ا ااط  تاا طو   ؛ ایراش  اایآطر ویو ارولاا کشورها توجه کااوا راایا      
 و افات  نار  تسالن  آا  نار  تسالن  که کرد وط تب ی،و طااا نه هل  اا وفاظتا نرا وواپل اا
 ایات ای رواا   نار  راا یا ا درو تحاول  هار  کاه ناود   ای  تر ا طهم ااکه .نود ااها،اورط ایتای

طرناوط   افات  کلاار  در راایا ایو ااا جغراف تاا طو   ناه  طوضوع  یا. گذاشت وط راتنثو جهاا
 یاا  آلمااا  ناه و اا یازد ،اا دل  ناه  راایا ا اشغال شود  وط گفکه آاچه ،الف نر  ینلانرا ش ؛ طو
ا نارا و جهااا ا هاا   ا رت  ابارد  کاااوا  راایا؛ ابود ارتش صفوف درو سکافاشا ها شیگرا
 اود ایا  رید ا اشت ا ا گسکردها ا کصاد ارتباط آلماا نا راایا اگرو وک. نود طلاقه نر تسلن
. شا   وطا   یته و جهاا نزرگا ها   رتا یو اا  وایایا ااجغراف تاطو    اهم ،ادل  نه

 کاه  واطااا  تاا . (11 :2892اا یا آناد) ناود  کشاور  اشاغال ا  نهاااه  فقان  آلمااا  ناا  راناه نح 
 اشا ه  هارویا  و ااگلساکاا  نا ر انت وارد و نودا  اگرفکه   شال درو تهاجم ایتای  ها آلمااو
 کلار  اها هاا  وطلبا  جااه  ناروا  طحا    ناه  اطا ش ؛ وط تحم، ها وراایا نا ها آاا  طراوده نودا  
 ااطلا  اا کاه  اول جلاگ  اا نرآطا ه ا  ،اورده  شاسات   ا رت  یاا   لاواا   ناه  گرید آلماا
 ناه  راایا ا و اشا   تحما،  ایات   نازرگ ا ها   رت( 281-281 :2835  ولاآ اوس) یودلجو

 . ش  ،یتب  آوردگاه
 راایا او طرفا  ون ایتای ااا شورو و  اااگل  اشورو نه آلمااا  ومله اا ل و ط ت تا     
 طاا ا نارا  و ایات  ناوده  طاا  افام   ناه  راایاو طرف ون ایتایو کل طور نه». کردا  تیرضا انراا

 در آلمااا  طرف ار میرو جادیا که دارد وجود ،ار  یا  کاًاطب هرچل  ؛نود اخواه  ااطالو 
 :2815  والها ) «لجاطا  ان ااگلساکاا  تاا طو   کاطا،  یقوط نه آلماا للجم یکوا توین راایا

 راایا اا که داشت مان ایرا ؛نود طوافن راایاو طرف ون ایتای نا انک ا زاا هاروی دولت. (212
 در  فرااساه  در هاا  وآلمااا ا روااا ل تا  هیو نه ؛کلل  ایکفاده کشور آا  لاهو گاهیلا  لواا  نه

 ااگلساکاا  طشکر ا ها طرح وجود ااگریاما که فرااسها  طحرطااه ایلاد ااکشار و 2922ووپ 
و نا گماا  ناود   راایا ایو هاوا ا هاا  گااه یلا اا ایکفاده نا ناکو نهیو هواا  وملها نرا فرااسه و

 راایا ا در ،اود و یالک  افاوذ  وفا   ،واهاا ها روس. (11: هماا) ش  تر اج   راایا نه اسبت
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 هاا   لاه آاو گاهیلا  لواا  نه راایا ااو زرنا ها   رت که ا کرد وط اوساس اگر اطا ا ؛نود
 راایا ا ناا و ،ون روانن چوا آلماا دولت. ا ش  وط راایاو طرف ون ،واهاا  کلل  وط ایکفاده
 گرچاه  .ناود  طوافان  راایاو طرف ون نا و داد وط  اترج را طوجود وضم وف  ایتای داشت 

 وا شاورو  کلاار  در توااسات  وطا  ایلااه  اا اباود   آلمااا  دولات  طالاو   کمال ایتای  یا
و ،اون ا ا کصااد  روانن  کردا  وطو تلق ،ود افوذا  وواه گذشکه  اا را راایا که ااگلسکاا

 . (813 :2851 رواووا ) کرد وط نسل ه طق ار  اهم نه و نودو راض   ناش داشکه راایا نا
 راایا او دا،لا  اطور در و ووصر ونا ها د،الت نه دیت  اشورو و ااگلسکاا   یت ر نه     
 اا  کشاور  طهم وائشو تماط در و نودا  گرفکه ،ود اراا،ک در را کشور   رت  دو هر. ادا 
ا هاا  اااهلجاار  نا ا  ایجااد   راایا ا در  اطکفقا  وضاور . کرداا   وط د،الت  ااکخانات جمله
  شاوا  طارف    یاا   اااگلا   شاوا  طارف    یاا  روس  شوا تهراا در» ااز ش .و اجکما 
 یرنار و ش ا  تهراا وارد  و،ال دیت نا زالب  ولهسکاا افر هزار  چه،  وی دو   ان اایآطر

 ت یها ا ) « شان  کرداا   فراطاوش  یااراا  کاه   اریا یو جاا   نه اضارا  گر یدا ها اومت
 تحات  طلااطن  کاه  کشاور و شامال  التیا ا در هاا  روس کاه  نودا جور اوضاع. (213 :2815

 :ادا  وط زاآط ،شواتا ها د،الت ا مال نه دیت  اشکران آاادا نا نود افوذشاا 
 و شارارت   آاجاا درو  للا  ااات یتحر و گلبا  انوس  در هاا  آا زافسادآط ا مال جمله ط 

 ناا و رویا   شاوا  وضور ه ااروط و یلماس وا ،و اطراف طرد  اطوال زارت وو هراگ
 در روس  شاوا  افار  دوهازار  وضاور  و ا اطات  طاااا راا   شاهر  یه نه طسلس،ا ها توپ
 شااه  طرفا اراا  و طلبااا  طشاروطه   انا  ا،کالفات و، و آراطشا رنر را ا نهااه نه طشه 
 ناا و روی افر ص شش نر،ورد  اهمچل ابودا   کار  یا نه  ادرو طحلا رؤیا که طخلوع
واارت  ایاالاد) هااا آا ا طحمولااه اطااوال یاار ت و زااارت و راه درو جاااجرط ا  افلااه
 . (11-18-8111 :2881و2882 ،ارجه

  ورااا یا اطاطا اراا  دیات  اا ایالاد   ااا ارانسا ا  هیطا دروا نا طاانن  اداررکشو اراا،ک    
 رایا ا ؛کلا   فاتو  ش  وط وم، هاروی نه که راو گل ط توااست وام دولت .نود ش ه ،ار 
 :2812 اا اااتبراپ) داداا   واما و رااا یا  یطانطور  نااه را طحمولاه  فاا تو ا  اجاااه  هاا  وسا اااگل
 ا اارت ا نارا  ااگلساکاا  یااسورا  ل هیاما وضور ناو لسکا ها نسکه یااسور وااساکم (152
 طاواد  وما،  ااا شاورو   یطانطور   (112همااا:  ) شا    ،اتشاا و لساک ا ها طحمولها  همه نر

 
 

 راو  حاا  نروا ،ار که کردا  وط طماا ت تجار توین تهرااا یو  نه ها شهریکاا اایو زذا
 راایا ا اا کاال  ،ارو   طورد درو گمرکا ها ااطه  یاآ  (115هماا: ) داشت همراه  نه ،ود نا
 و (111همااا:  )  کللا  ،اار   کشاور  اا اراان و حکاا  یطا نکواالا   ها وساااگل تا ش  وطو طلغ

ا شاورو و ا ااط و فرطااا ه  اا  یا نا را تفلاگ  وما، ا  لرواااه  رشات و شاهرناا ا هاا  لایباا
 در،صاوص »تار ایا  ایات کاه      ا جالاب  ااکاه  .(111همااا:  ) راایا دولت اا اه  گرفکل  وط
 ناا  2 و 8 ایاکاا  آها   راها  هاکل گذشکه  وریشهر اا ایت ت جب ایبا  زر  شمال آه  راه

  باول  طساافر  و ناار  کللا    وط  م، ،ودشاا و ش ه تصرف  اشوروا رواا توین طک لقات
ا   ا ه ا شاورو   یطانطور . (138همااا:  ) دارا  وط افتیدر راایاا  ت رفه طبن هیکرا ه کرد
ا شاورو  ،اا   ناه  وکردا   طو رااج  و ملگ  لواا  نه را جواا کارگراا و ایر ا ااا ادیا
 ،واهااا  را ویا رادا ها دیکگاها  همه وطهرش ا ل  ها وساااگل  (135هماا: ) فریکادا  وط
 چگواه که داد وط آطواش راایا ریوا اخست نه ااگلسکاا رطخکاریوا  (133هماا: ) ش ا  وط

 داد دیاکور  ااگلساکاا  یافارت   (192هماا: )کل   ااکخا  را ها شهریکاا در طنطور کارطل اا
 طارف  اا و (193همااا:  ) ناشال   داشاکه  هماراه یو شلایاا  کارت آه   راهو راایا ااطسافر که

ا  طراج اه  صاورت  در کاه  ناود  شا ه  اناالغ  هاا  شهریاکاا یاو  دارا ادارات ناه یو دارا واارت
 وا جاار  یاال  طحصاول  زاااا ط ناه  طرناوط  اطال اات    اااگلا  دولت کلسولگرا  یطنطور
 اا کاه و رااا یا یارهلگ  نه ها روس .(825هماا: ) نگذارا  ها آا دیکرس در را  ب،ا ها یال
 او ناه  کاه  داداا   جوا   اچل نود ش هو ط رف شرن لشگرو فرطاا ها نرا راایا دولتا یو

 کاه  داده لایاخ و تلگرافا  طشه  درا شورو فرطاا ه رایا اال   ورکت طشه  نه  اده اطالع
 نار   یشا   ا اارت  نر ها وساااگل .(821هماا: ) دارا  ا زا  و  اات  شاایاا جا  نه راا گرید

 ناه  راتفایا  و طقاالت  ،اا  ب   یا اا  هماه  نوداا   هکارد  طقرر و نودا  وساس طابو ات ا،بار
 کاار  ؛(812همااا:  ) اشاود  طلکشر و طبم اگذرد  یااسور اا تا و شود فریکاده یااسورا  اداره
ا  طرنوطاه  طقاطاات  طارف  اا ناود  ،وایاکه  اشاغالگر و ،اارج ا رواا که نود  هارییو جا نه
 22:82 یاا ت  در هرشب طهرااا ها ،ااه طهماا در نارهاا   همه که شود صادر دیکور راایا

 . (881هماا: ) شود نسکه
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 راو  حاا  نروا ،ار که کردا  وط طماا ت تجار توین تهرااا یو  نه ها شهریکاا اایو زذا
 راایا ا اا کاال  ،ارو   طورد درو گمرکا ها ااطه  یاآ  (115هماا: ) داشت همراه  نه ،ود نا
 و (111همااا:  )  کللا  ،اار   کشاور  اا اراان و حکاا  یطا نکواالا   ها وساااگل تا ش  وطو طلغ

ا شاورو و ا ااط و فرطااا ه  اا  یا نا را تفلاگ  وما، ا  لرواااه  رشات و شاهرناا ا هاا  لایباا
 در،صاوص »تار ایا  ایات کاه      ا جالاب  ااکاه  .(111همااا:  ) راایا دولت اا اه  گرفکل  وط
 ناا  2 و 8 ایاکاا  آها   راها  هاکل گذشکه  وریشهر اا ایت ت جب ایبا  زر  شمال آه  راه

  باول  طساافر  و ناار  کللا    وط  م، ،ودشاا و ش ه تصرف  اشوروا رواا توین طک لقات
ا   ا ه ا شاورو   یطانطور . (138همااا:  ) دارا  وط افتیدر راایاا  ت رفه طبن هیکرا ه کرد
ا شاورو  ،اا   ناه  وکردا   طو رااج  و ملگ  لواا  نه را جواا کارگراا و ایر ا ااا ادیا
 ،واهااا  را ویا رادا ها دیکگاها  همه وطهرش ا ل  ها وساااگل  (135هماا: ) فریکادا  وط
 چگواه که داد وط آطواش راایا ریوا اخست نه ااگلسکاا رطخکاریوا  (133هماا: ) ش ا  وط

 داد دیاکور  ااگلساکاا  یافارت   (192هماا: )کل   ااکخا  را ها شهریکاا در طنطور کارطل اا
 طارف  اا و (193همااا:  ) ناشال   داشاکه  هماراه یو شلایاا  کارت آه   راهو راایا ااطسافر که

ا  طراج اه  صاورت  در کاه  ناود  شا ه  اناالغ  هاا  شهریاکاا یاو  دارا ادارات ناه یو دارا واارت
 وا جاار  یاال  طحصاول  زاااا ط ناه  طرناوط  اطال اات    اااگلا  دولت کلسولگرا  یطنطور
 اا کاه و رااا یا یارهلگ  نه ها روس .(825هماا: ) نگذارا  ها آا دیکرس در را  ب،ا ها یال
 او ناه  کاه  داداا   جوا   اچل نود ش هو ط رف شرن لشگرو فرطاا ها نرا راایا دولتا یو

 کاه  داده لایاخ و تلگرافا  طشه  درا شورو فرطاا ه رایا اال   ورکت طشه  نه  اده اطالع
 نار   یشا   ا اارت  نر ها وساااگل .(821هماا: ) دارا  ا زا  و  اات  شاایاا جا  نه راا گرید

 ناه  راتفایا  و طقاالت  ،اا  ب   یا اا  هماه  نوداا   هکارد  طقرر و نودا  وساس طابو ات ا،بار
 کاار  ؛(812همااا:  ) اشاود  طلکشر و طبم اگذرد  یااسور اا تا و شود فریکاده یااسورا  اداره
ا  طرنوطاه  طقاطاات  طارف  اا ناود  ،وایاکه  اشاغالگر و ،اارج ا رواا که نود  هارییو جا نه
 22:82 یاا ت  در هرشب طهرااا ها ،ااه طهماا در نارهاا   همه که شود صادر دیکور راایا

 . (881هماا: ) شود نسکه
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 راایا ا اشاغال  هلگاا   در  اطکفقا ا روهاا اا تویان  راایا تاواکم اق  ااو فراواا طوارد     
 تصارف   اشورو ،ا  نه راایا تاجرااا کالها زااجبارآط وم، نراا امواه داشت؛ وجود
ا کالهاا  صاتار، ا نارا  اجااه ص ور       وراایا تاجرااا کال اابارو ر ااوااز وو   واا

/ 2 :2839  اجمهاور  ایات یر ایالاد  و لا وهش  طرکاز ) ها ،ااه گمر  درو راایا ناارگاااا
ا  لاه ااط درو ا ااط  واوطت طقررات  ااوا  ،الفا نر رار طابو ات  یااسور  (822-815

  ا ااد  وو ایای  ا واا نر،الف شهرها ااا ارانس  درو ا اط واوطتا نر رار طابو ات 
و وارداتا کالهاا نراو گمرک وو طالا ها تاط افا نر رار راا یا تلگراف ،اوط تصرف
 وو نااریا   ا   ا نارا و ر اااوا از در،وایات  راا یا  ا واا نر،الف راایا ،ا  نه  اطکفق
 ااها اا  اا کال وم،   اطکفقو ا اط لواا ا واوا ها وااکاطا نراو گمرک وقون افتیدر
و  اااوا  فاتیتشار  ااجاا   نا وا  وو گمرکا  وقاون  لردا،ات  نا وا   اطکفقا یو اا  اچ نه

 هاا  آاا  اجاااه  ن وا تصرف و گمرکات ااو راایاا کالهاا اجبارا ها صاتر،  وگمرک
 یرایار  در آها   راه و هاا  راهو  ا واا  تصرف  (/ صفحات گوااگوا1هماا: )  اطکفق توین
 تویان  در،کااا  ااا ارانسا   اام  راا یاا ها فرودگاه ااا ارانسو ا اط تصرف راا یا ،ا 

ا ااا اا  دیات  جااده   یاا،ک   وو ا ااط ا روهاا اا ایکقرار طقر او اثا نرا  اطکفقا روهااا
 اااا   میا توا و  اا تول  اااوا   ،االف  کلکارل  و جاو  و گلا   ا اابارها نر طکفنا روهااا  یش 

 ناروا  وا شاورو  ،اا   ناه  راایا ا زالت زااجبارآط وو ر ااوااز صادرات ،ادل نه زله کمبود
 و  ضار   و  کا،   (گواااگوا  صافحات / 8هماا: ) راایا ،ا  در نال وو  حا فراواا طوارد
 شارارت   و اااوا  دیاکاویز  هرگوااه  وجاود  نا وا   اطکفقا ا روهاا اا تویان  راایا ا اتباع شکم
 یرایار  درو رااا یا اااا و طرداا نها ت   فقره  یچل  و وع راا یا اتباع ها ل  اطکفق اااا اط

 تویان  راایا ا اتبااع ا هاا  ،اااه   اااوا   ،االف  شاتفکا   ا طکفقا ا روهاا اا توین راایا ،ا 
 طلااال  اثااث  یار ت  و ها طغااه ااا داد ها  وراایا جواهرات و طال یر ت  ا طکفقا روهااا

 ناا  طارتبن  طوارد ا سا  و ااواع و( گوااگوا صفحات/ 2 :هماا)  اطکفق یرناااا توین طرد 
و ،اارج  اتبااع  و راایا ا اتباعا  ،ودیرااها ها نااداشت  هیو نه راا یا دولت تاواکم اق 
 کاار  ناه  طشاغول  راایا ا ،اا   در دولت ا ارت             تحت و راایا دولت طسکخ   که راایا ماطق

ا روهاا اا تویان  راایاا لشار وا کشور  ا واا ،الف نر اااراایا ااا ارانس  اتب  و نودا 
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 راایا ا اشاغال  هلگاا   در  اطکفقا ا روهاا اا تویان  راایا تاواکم اق  ااو فراواا طوارد     
 تصارف   اشورو ،ا  نه راایا تاجرااا کالها زااجبارآط وم، نراا امواه داشت؛ وجود
ا کالهاا  صاتار، ا نارا  اجااه ص ور       وراایا تاجرااا کال اابارو ر ااوااز وو   واا

/ 2 :2839  اجمهاور  ایات یر ایالاد  و لا وهش  طرکاز ) ها ،ااه گمر  درو راایا ناارگاااا
ا  لاه ااط درو ا ااط  واوطت طقررات  ااوا  ،الفا نر رار طابو ات  یااسور  (822-815

  ا ااد  وو ایای  ا واا نر،الف شهرها ااا ارانس  درو ا اط واوطتا نر رار طابو ات 
و وارداتا کالهاا نراو گمرک وو طالا ها تاط افا نر رار راا یا تلگراف ،اوط تصرف
 وو نااریا   ا   ا نارا و ر اااوا از در،وایات  راا یا  ا واا نر،الف راایا ،ا  نه  اطکفق
 ااها اا  اا کال وم،   اطکفقو ا اط لواا ا واوا ها وااکاطا نراو گمرک وقون افتیدر
و  اااوا  فاتیتشار  ااجاا   نا وا  وو گمرکا  وقاون  لردا،ات  نا وا   اطکفقا یو اا  اچ نه

 هاا  آاا  اجاااه  ن وا تصرف و گمرکات ااو راایاا کالهاا اجبارا ها صاتر،  وگمرک
 یرایار  در آها   راه و هاا  راهو  ا واا  تصرف  (/ صفحات گوااگوا1هماا: )  اطکفق توین
 تویان  در،کااا  ااا ارانسا   اام  راا یاا ها فرودگاه ااا ارانسو ا اط تصرف راا یا ،ا 

ا ااا اا  دیات  جااده   یاا،ک   وو ا ااط ا روهاا اا ایکقرار طقر او اثا نرا  اطکفقا روهااا
 اااا   میا توا و  اا تول  اااوا   ،االف  کلکارل  و جاو  و گلا   ا اابارها نر طکفنا روهااا  یش 

 ناروا  وا شاورو  ،اا   ناه  راایا ا زالت زااجبارآط وو ر ااوااز صادرات ،ادل نه زله کمبود
 و  ضار   و  کا،   (گواااگوا  صافحات / 8هماا: ) راایا ،ا  در نال وو  حا فراواا طوارد
 شارارت   و اااوا  دیاکاویز  هرگوااه  وجاود  نا وا   اطکفقا ا روهاا اا تویان  راایا ا اتباع شکم
 یرایار  درو رااا یا اااا و طرداا نها ت   فقره  یچل  و وع راا یا اتباع ها ل  اطکفق اااا اط

 تویان  راایا ا اتبااع ا هاا  ،اااه   اااوا   ،االف  شاتفکا   ا طکفقا ا روهاا اا توین راایا ،ا 
 طلااال  اثااث  یار ت  و ها طغااه ااا داد ها  وراایا جواهرات و طال یر ت  ا طکفقا روهااا

 ناا  طارتبن  طوارد ا سا  و ااواع و( گوااگوا صفحات/ 2 :هماا)  اطکفق یرناااا توین طرد 
و ،اارج  اتبااع  و راایا ا اتباعا  ،ودیرااها ها نااداشت  هیو نه راا یا دولت تاواکم اق 
 کاار  ناه  طشاغول  راایا ا ،اا   در دولت ا ارت             تحت و راایا دولت طسکخ   که راایا ماطق

ا روهاا اا تویان  راایاا لشار وا کشور  ا واا ،الف نر اااراایا ااا ارانس  اتب  و نودا 

 
 

/ 5 :2892 اجمهاور  ایات یر ایالاد  و لا وهش  طرکاز ) و ااوا فاتیتشر ااجا   ن وا  اطکفق
 رواگاار  در کام  دیت را  راایا ،ا   اطکفق که دهل  اشاا طو وهمگ( گوااگوا صفحات
 . کردا  وامو توجه راایا دولتا ها ا کراض نه و دااسکل  وط ،ود طلا  وجهاا جلگ

 
 ها یافته لیتحل. 6
  اا ایا کرواولووو کا یروا  وجهااا  جلگ دو در راایاو طرف ون اق  نهو خیتارو اگرش در

و ولا  ؛شود وط اراپه دو و جهاا جلگ در راایا نا جلگ و اولو جهاا جلگ در راایا اشغال
 و نپرهاازیم  هاا  ااگار   ادیا رو اا نایا   که ری  وا رط  نه  وخیتار تیروا اا رفک  فراترا نرا

 وقاون  اا گرفک   کما نر افزوا  ای  ه فریا ا نه ا نرا. کلام رادرگ راا گرید  واط،
 کاه  یمراا گ وطا  نهاره  هاا   یافکاه  ،اتحلا نرا گریدا ا ر چارچو  یه اا المل،   ان روانن و
ا هاا  تیروانه    هیا ر  یه هر. فالل ان  یج ا لرتو راایاو طرف ون اق  نر تواال  وطیا  هر
  ارچو چا   ااخساک . رواا   وطا  فراتار  سااا یاو خیتاار   گاهیا د اا اطا ؛کلل  توجه طوو خیتار
 کاه  ماداا وط. ایت راایاا فراطرا طلایباتا راگ جهت در ااکاوپولل راتنثا  طسئله تااهم

ا دو هار  اقا   اطاا  ایات؛  ناوده و طرفا  ونا  راهبارد   وجهاا جلگ دو در راایاا راگ جهت
. ایاات نااوده( 122: 2835 اطا اات ) «وطلفاا ا اااکاوپولل اقااش» کااه دهاا  وطاا اشاااا  هااا آا
 :ایت  اچل   رار گرفکهو جهاا چهارراه در کها کشورا نرا هیا ر  یاا  ااگاشکه شال

 اا را ،اود  توااا   واما  ناشا    نر،اوردار  ایوپوایکرات  تاطو   یا ااا کشور هرگاه
 ااو نخشا  ااچاار   نه رایا ؛رداگ  رار اازوا درو  بارت  نه یا و دارد اگه دورو جهاا تحولت

 افام   ناه  آا اا ت اا طو    یا ا در  ناا  کل و ی   ینا و نود ،واه و ا اطا ایکرات  یا
 . (129: 2835 اطا ت ) کل  ایکفادهو طالون احو  نهو طل طلافم

  یا ا ناا  و ایت راایاا فراطرا طلایبات درو ناادارا گ ط ل  اات  دو   اا ر ارچو چ     
 :شود وط آزاا طفروض

 و داشاکه   رار نزرگا ها   رتو سکمای ر انت وو الملل  ان ایتای ثق، طرکز در راایا
 تیطحا ود  ،اا دل  ناه  یبب  اهم  نه و ایت نوده   رتو جهااا  چر،ه درو طهم  لصر
 یاا   ا رت  لاذا  ایات؛  ناوده  ادیا ا آا نار و ،اارج  ناطحا ا اثرگذار زاااط  ودا،ل تواا
 نه آاو ،ارجو ناادارا گ سکمایو طراو در  لاصر  یتر طهم ااو ای نزرگا ها   رت
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60 / برابرسنجی دالیل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم

 
 

 طالاو   ساکم ایو طراوا ا نارا و دا،لا ا  اراده کها ا دوره هر در و ایت آط ه وط شمار 
 ااا   یافکاه  شیافزا زااو ،ارجا فشارها زاااط آا  تبم نه داشکه  شیافزا راایاو ناادارا گ

 .(99: 2831  و ایم)
کلا    آزار طاو و الملل  ان سکمای در   رتا ا چر،ها ها هیا ر اا یو  ا ا ر ارچو چ     
 ایات ای درو آشافکگ ا  دوره اول و جهااا  جلاگ  ناه و طلکها ا هاا  یاال  که ده  وط اشاا و

ا هاا  یوجاو  ط ا،لاه   اافراری  صر  وجهاا اول جلگ اا ل ا ها یال و ایت نودهو جهاا
 اا. شاود  وطا  وملاه  ماطساکق  صورت  نه راایا نه اشغال  نر افزوا نار   یا که ایت ااه  رتمل 

 گواااگوا  دوراا در نللا  ا هاا  چر،ه ایاس نر المل،  ان ا ا  ه طواا رفکارها  دی گاه  یا
 ط ارض  در هاا   دورهو تمااط  در راایا ا» کاه  شاود  وطا   داده اشااا  و رداگ وط  رار طورد توجه

 اا زاا ا طاذکور ا  چر،اه  در طهام ا هاا   ا رت  و ایات  داشاکه   ارار   ا رت و جهااا  چر،ه
  ولایااراط  اتیااته  شااورش  کودتااا  جلااگ  اپااکالف  اتحاااد  طاالاا  طخکلاافا انزارهااا

 . (38: هماا) «اا  نرده نهره افوذ ی  وا یاا گاهیلا
 تویان  شا ه  ا اال  و طرفا  ونا   اتضام   وطرفا  ونا ا ایاکرات   وفا  ا نارا   اط،  ااخسک     

در ارولاا و   شهاای  جبهاه  گساکردگو  دلاا،    ناه   رویاه اول  جلگ در. ایت نزرگا ها   رت
و   یاایاو   ا گساکرده  هلا  و طلاافم    لاذیرا  آیااب  دلاا،    ناه   و ااگلاا    ،اود در ایاراا    طلافم

 طرفاو  ناو   ج یا   ،واهااا    هااا  جبهه  اا گشودا  و نام  افت  وی ه   نه ،ود در ایراا ا کصادا
 وا   ناه  هاا  انر ا رت  افاوذ  ا مال جلگ  شروع اا شال طاه چل  اا اطا در  م، ؛نودا   ایراا 

 ااو وکا  و داشاکل   وا ااط  وضور راایا شمال در 2929 یال اا که ها روس. نود  هاری افراط
  هکا  واالو  در کرداا ؛  آزااا  را ،ود وا اط اتا مل جلگ  شروع نا گرفکل   وط اتاطال طرد 

   نرلاا  ایاراا   جلاو    افکاو   ها و تنیاساات  چاه  نه  انوادیک  نراا ( ااز و  ثمااو  آلماا)  طکح ی 
 اصالو  ا  جبهه اا فشار  کایک  نراا  و  فقاا  طرکزا  آیااا  هل   در افغااسکاا  طغااا  کردا

 ها تر . (12-53 :2813   توااو یوطال) نودا   جلگ  نه  ایراا  کشاا ا  لو در ارولا  در  جلگ 
ا طارا  طلاطن 2922 اککبر آزاا اا و ا کرد طسکقر طرا در را ،ودا روهااا جلگ ا انک ا اا

 طوافقات  راایا او طرفا  ونا  ناا  ظااهر  ناه که  ها وساااگل. ا کرد اشغال را هااروطا  اچهیدر کلار
 .  اگذاشکل  اوکرا  ایتای  یا نه  م، در  نودا  کرده

 
 

 ؛کارد  ناشاکر  راو آلمااا  طانطوراا  تاا ف ال راا یا ا در هارویا  و  اااگلا  تاا ف الا  توی ه     
 ،اود و طرفا  ون ایتای و ا کراض گااهانا  وا وضور نه اسبت لو در لو راایا کها ا گواه نه
 وضاور ا نرا را لهااط ها انر  رت ااو یا طرف ااو طرف ون  اتضم     . کرد وط گوشزد را

و طرفا  ون ایتای ااا شورو و  اااگل دو  و جهاا جلگ در. کرد  فراهم گریدا ها   رت
 داشات  مان ؛ ایرانود طوافن راایاو طرف ون ایتای نا انک ا ه اروی. کردا  تیرضا انراا راایا

 روانان  چاوا  زاا ا آلمااا  دولات . کلل  ایکفاده کشور آا  لاهو گاهیلا  لواا  نه راایا اا که
 راایا او طرفا  ونا  ناا  و داد وطا   اتارج  را طوجاود  وضام  وف  ایتای داشت  راایا ناو ،ون
 هار  در نازرگ ا هاا   ا رت . ابود آلماا دولت طالو  کمال ایتای  یا گرچه ؛نود طوافن
 راایا ا دولات  2922 یال اواین اا اطا رفکل ؛یلذ را راایا طرفو نو ایتای انک ا در جلگ دو
 ناا  را ،اود ا  رانااه  راایا ا دولات  کاه  اا  کرد اصارار  و کردا  طکهم آلماا ناا هماار نه را

 . ش  فراهم راایا در هاروی و  اااگل وضورا نرا لهااط  ینلانرا کل ؛  ام آلماا
 

 اولو جهاا جلگ دو و جهاا جلگ

 در آلماااا نااا راایاااا هماااارا یاااا لااهااط
 و  اااگلا  وضاور ا نرا دو و جهاا جلگ
 راایا در هاروی
 راایاا همکا ون ایوپوایکرات  تاطو  

 طکفان ا رواا ا دو هماراه   ناه  اایآطر وضور
 راایا در دار یانقه

 2929 یال اا راایا شمال در ها روس وضور
 و  طرف ون ایتای نه ها وساااگل اوکرا     

 راایا در هاروی و  اااگلا  ط ا،له گسکرش
 آلماا  هاروی  و ثماا اطاا همو ا اط وضور

 راایا در ااگلسکاا و

 نزرگا ها   رت توینو طرف ون  اتضم    : 1 ج ول
 
   هیا نرگز راهبارد  وفا   در طارف  ون دولت طقاوطت تواا  وطرف ون وف  در دو   اط،     
کاارا    هااچ  ا  ها ه  ااگار ش  و کمااناش  طرفو ایراا  دولت اطال در اق  نو. ایت ش ه
هااا ،اارجو اطالاه     و طجل  و دولت در طقانله نا   رته ااهماهلگک اا گواه آط ؛ نه نرامو
 هارویا  نه را فرصت اطر  یا. کرد فراهم اولو جهاا جلگ در راایا واوطت ض فرا نراا 

 درو طااا    یاو آرا صاف   اهما . لا  کل طکمرکاز  جاایآذرنا در را ،ودا  وا تا دادو  ثماا و

Text [19] ed 2.indd   60 4/7/2014   8:36:17 PM



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 61

 
 

 طالاو   ساکم ایو طراوا ا نارا و دا،لا ا  اراده کها ا دوره هر در و ایت آط ه وط شمار 
 ااا   یافکاه  شیافزا زااو ،ارجا فشارها زاااط آا  تبم نه داشکه  شیافزا راایاو ناادارا گ

 .(99: 2831  و ایم)
کلا    آزار طاو و الملل  ان سکمای در   رتا ا چر،ها ها هیا ر اا یو  ا ا ر ارچو چ     
 ایات ای درو آشافکگ ا  دوره اول و جهااا  جلاگ  ناه و طلکها ا هاا  یاال  که ده  وط اشاا و

ا هاا  یوجاو  ط ا،لاه   اافراری  صر  وجهاا اول جلگ اا ل ا ها یال و ایت نودهو جهاا
 اا. شاود  وطا  وملاه  ماطساکق  صورت  نه راایا نه اشغال  نر افزوا نار   یا که ایت ااه  رتمل 

 گواااگوا  دوراا در نللا  ا هاا  چر،ه ایاس نر المل،  ان ا ا  ه طواا رفکارها  دی گاه  یا
 ط ارض  در هاا   دورهو تمااط  در راایا ا» کاه  شاود  وطا   داده اشااا  و رداگ وط  رار طورد توجه

 اا زاا ا طاذکور ا  چر،اه  در طهام ا هاا   ا رت  و ایات  داشاکه   ارار   ا رت و جهااا  چر،ه
  ولایااراط  اتیااته  شااورش  کودتااا  جلااگ  اپااکالف  اتحاااد  طاالاا  طخکلاافا انزارهااا

 . (38: هماا) «اا  نرده نهره افوذ ی  وا یاا گاهیلا
 تویان  شا ه  ا اال  و طرفا  ونا   اتضام   وطرفا  ونا ا ایاکرات   وفا  ا نارا   اط،  ااخسک     

در ارولاا و   شهاای  جبهاه  گساکردگو  دلاا،    ناه   رویاه اول  جلگ در. ایت نزرگا ها   رت
و   یاایاو   ا گساکرده  هلا  و طلاافم    لاذیرا  آیااب  دلاا،    ناه   و ااگلاا    ،اود در ایاراا    طلافم

 طرفاو  ناو   ج یا   ،واهااا    هااا  جبهه  اا گشودا  و نام  افت  وی ه   نه ،ود در ایراا ا کصادا
 وا   ناه  هاا  انر ا رت  افاوذ  ا مال جلگ  شروع اا شال طاه چل  اا اطا در  م، ؛نودا   ایراا 

 ااو وکا  و داشاکل   وا ااط  وضور راایا شمال در 2929 یال اا که ها روس. نود  هاری افراط
  هکا  واالو  در کرداا ؛  آزااا  را ،ود وا اط اتا مل جلگ  شروع نا گرفکل   وط اتاطال طرد 

   نرلاا  ایاراا   جلاو    افکاو   ها و تنیاساات  چاه  نه  انوادیک  نراا ( ااز و  ثمااو  آلماا)  طکح ی 
 اصالو  ا  جبهه اا فشار  کایک  نراا  و  فقاا  طرکزا  آیااا  هل   در افغااسکاا  طغااا  کردا

 ها تر . (12-53 :2813   توااو یوطال) نودا   جلگ  نه  ایراا  کشاا ا  لو در ارولا  در  جلگ 
ا طارا  طلاطن 2922 اککبر آزاا اا و ا کرد طسکقر طرا در را ،ودا روهااا جلگ ا انک ا اا

 طوافقات  راایا او طرفا  ونا  ناا  ظااهر  ناه که  ها وساااگل. ا کرد اشغال را هااروطا  اچهیدر کلار
 .  اگذاشکل  اوکرا  ایتای  یا نه  م، در  نودا  کرده

 
 

 ؛کارد  ناشاکر  راو آلمااا  طانطوراا  تاا ف ال راا یا ا در هارویا  و  اااگلا  تاا ف الا  توی ه     
 ،اود و طرفا  ون ایتای و ا کراض گااهانا  وا وضور نه اسبت لو در لو راایا کها ا گواه نه
 وضاور ا نرا را لهااط ها انر  رت ااو یا طرف ااو طرف ون  اتضم     . کرد وط گوشزد را

و طرفا  ون ایتای ااا شورو و  اااگل دو  و جهاا جلگ در. کرد  فراهم گریدا ها   رت
 داشات  مان ؛ ایرانود طوافن راایاو طرف ون ایتای نا انک ا ه اروی. کردا  تیرضا انراا راایا

 روانان  چاوا  زاا ا آلمااا  دولات . کلل  ایکفاده کشور آا  لاهو گاهیلا  لواا  نه راایا اا که
 راایا او طرفا  ونا  ناا  و داد وطا   اتارج  را طوجاود  وضام  وف  ایتای داشت  راایا ناو ،ون
 هار  در نازرگ ا هاا   ا رت . ابود آلماا دولت طالو  کمال ایتای  یا گرچه ؛نود طوافن
 راایا ا دولات  2922 یال اواین اا اطا رفکل ؛یلذ را راایا طرفو نو ایتای انک ا در جلگ دو
 ناا  را ،اود ا  رانااه  راایا ا دولات  کاه  اا  کرد اصارار  و کردا  طکهم آلماا ناا هماار نه را

 . ش  فراهم راایا در هاروی و  اااگل وضورا نرا لهااط  ینلانرا کل ؛  ام آلماا
 

 اولو جهاا جلگ دو و جهاا جلگ

 در آلماااا نااا راایاااا هماااارا یاااا لااهااط
 و  اااگلا  وضاور ا نرا دو و جهاا جلگ
 راایا در هاروی
 راایاا همکا ون ایوپوایکرات  تاطو  

 طکفان ا رواا ا دو هماراه   ناه  اایآطر وضور
 راایا در دار یانقه

 2929 یال اا راایا شمال در ها روس وضور
 و  طرف ون ایتای نه ها وساااگل اوکرا     

 راایا در هاروی و  اااگلا  ط ا،له گسکرش
 آلماا  هاروی  و ثماا اطاا همو ا اط وضور

 راایا در ااگلسکاا و

 نزرگا ها   رت توینو طرف ون  اتضم    : 1 ج ول
 
   هیا نرگز راهبارد  وفا   در طارف  ون دولت طقاوطت تواا  وطرف ون وف  در دو   اط،     
کاارا    هااچ  ا  ها ه  ااگار ش  و کمااناش  طرفو ایراا  دولت اطال در اق  نو. ایت ش ه
هااا ،اارجو اطالاه     و طجل  و دولت در طقانله نا   رته ااهماهلگک اا گواه آط ؛ نه نرامو
 هارویا  نه را فرصت اطر  یا. کرد فراهم اولو جهاا جلگ در راایا واوطت ض فرا نراا 

 درو طااا    یاو آرا صاف   اهما . لا  کل طکمرکاز  جاایآذرنا در را ،ودا  وا تا دادو  ثماا و
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62 / برابرسنجی دالیل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم

 
 

 نار  کشاوااکم  وقاون  ا ماال  در راا یا ا دولات  فکاور  باا ترت  ین  ؛نود راایاو طرف ون نرانر
 راایا ا اشاغال ا نرا را لهااط و ش  طلجرو طرف ونا ایکرات   داشک  اگه درو ااتواا نه   ایراط
 درگارو و طرفا  ونا  راا یا ا واوطات  ض ف نه توجه نا زاا دو و جهاا جلگ در. کرد فراهم
 :ش  ماو، زاا راایا اشغال دورااا ا کصاد اوضاع. ش  وطو انیارا ش اتر   طسل  هرچه

ا  های،ر و کردا  کازذ چاپ نه طجبور را دولت. ..ها  ارخو گراا وو تلگ گرفکار طلت
 آ،ریار  کارده  رهاا ذ، طال طقان،  در گفکل  و کردا  نرگزار طملات لول نه را ،ودشاا
 طلبااار  گازاف  طباالغ . ریااا ا   ناااا  نه طال هما طق ار. میلرداا وط را ،ودطاا  رض
 و ،وااا   وطا و کراوزلا  ایات  2923 طاارس  19 که اطروا تا طقان، در هاروی که م یطاا 
 و اومات  در طارد   نالیات؛  هاا  اارخ  هلاوا . طصارف  ون زالب لردااد وط جل  اایآطر
 .(211 :2815 ت یه ا) واگراا

 و لاول  ا  رضاه  نسان  لاول   اراش کااهش  ناه  راا یا اا  خکهاگسا  ااهما ا کصاد اوضاع     
ا ناارا دولاات یاارااجا . شاا  طلجاارا شااورو و  اااگلاا نااه وا ا ا اااا و ایااالاس ااکشااار

 کارد   ااا لش یگرا اش اا کصاد اوضاعا ناایاا جهت در یو ا رواا نه ها  وا  ناالردا،ت
 .نودو طرف ون اق ا نراو  اطل ،ود  یا که
 

 دو و جهاا جلگ اولو جهاا جلگ
ا( ا کصااااد وو ایاااای  وا ااااط) ضااا ف
  داشااک  اگااه در راایاااا طرکااز واوطاات
ا  کللا ه  فاراهم   لاواا   نهو طرف ونا ایکرات 

 درو  ثماااااا و هارویااا  وضاااور  فرصااات 
   جاایآذرنا

 ااو طرفا  ون وف  نه راایا واوطت شیگرا
 طسل ا روااا یاا  رتمل  نیطر

 اا تیااوما کسااب و هااا آلمااااو ناااو همراهاا
 ،ااود ،ودنااه اقاا  یاااا لااهااط هااا کااه  اآ
 نود وطرف ون

 در راایا اا طرکاز  واوطتا ا کصاد ض ف
 شا ا   فراهم وو طرف ونا ایکرات   داشک اگه
 گریدا رواا نه شیگراا نرا لهااط

 وطرف ونا  ش ه  هینرگزا ایکرات  وف ا نرا طقاوطت در راایا دولتو ااتواا: 8 ج ول
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فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 63

 
 

 نار  کشاوااکم  وقاون  ا ماال  در راا یا ا دولات  فکاور  باا ترت  ین  ؛نود راایاو طرف ون نرانر
 راایا ا اشاغال ا نرا را لهااط و ش  طلجرو طرف ونا ایکرات   داشک  اگه درو ااتواا نه   ایراط
 درگارو و طرفا  ونا  راا یا ا واوطات  ض ف نه توجه نا زاا دو و جهاا جلگ در. کرد فراهم
 :ش  ماو، زاا راایا اشغال دورااا ا کصاد اوضاع. ش  وطو انیارا ش اتر   طسل  هرچه

ا  های،ر و کردا  کازذ چاپ نه طجبور را دولت. ..ها  ارخو گراا وو تلگ گرفکار طلت
 آ،ریار  کارده  رهاا ذ، طال طقان،  در گفکل  و کردا  نرگزار طملات لول نه را ،ودشاا
 طلبااار  گازاف  طباالغ . ریااا ا   ناااا  نه طال هما طق ار. میلرداا وط را ،ودطاا  رض
 و ،وااا   وطا و کراوزلا  ایات  2923 طاارس  19 که اطروا تا طقان، در هاروی که م یطاا 
 و اومات  در طارد   نالیات؛  هاا  اارخ  هلاوا . طصارف  ون زالب لردااد وط جل  اایآطر
 .(211 :2815 ت یه ا) واگراا

 و لاول  ا  رضاه  نسان  لاول   اراش کااهش  ناه  راا یا اا  خکهاگسا  ااهما ا کصاد اوضاع     
ا ناارا دولاات یاارااجا . شاا  طلجاارا شااورو و  اااگلاا نااه وا ا ا اااا و ایااالاس ااکشااار

 کارد   ااا لش یگرا اش اا کصاد اوضاعا ناایاا جهت در یو ا رواا نه ها  وا  ناالردا،ت
 .نودو طرف ون اق ا نراو  اطل ،ود  یا که
 

 دو و جهاا جلگ اولو جهاا جلگ
ا( ا کصااااد وو ایاااای  وا ااااط) ضااا ف
  داشااک  اگااه در راایاااا طرکااز واوطاات
ا  کللا ه  فاراهم   لاواا   نهو طرف ونا ایکرات 

 درو  ثماااااا و هارویااا  وضاااور  فرصااات 
   جاایآذرنا

 ااو طرفا  ون وف  نه راایا واوطت شیگرا
 طسل ا روااا یاا  رتمل  نیطر

 اا تیااوما کسااب و هااا آلمااااو ناااو همراهاا
 ،ااود ،ودنااه اقاا  یاااا لااهااط هااا کااه  اآ
 نود وطرف ون

 در راایا اا طرکاز  واوطتا ا کصاد ض ف
 شا ا   فراهم وو طرف ونا ایکرات   داشک اگه
 گریدا رواا نه شیگراا نرا لهااط

 وطرف ونا  ش ه  هینرگزا ایکرات  وف ا نرا طقاوطت در راایا دولتو ااتواا: 8 ج ول
 

 
 

 ،ااکش  ااو ،اارج ا هاا    رت که ده  اجااه  یابا طرف ون دولت  وهالسکا الگو در     
 اول  جلاگ  در راایا ا ،اا   در هاا  روسو جلگ ا  اطات. کلل  ایکفاده و ا اط طقاص  نراا
 فاراهم  روس ا  اوا ا  لاه اتخ اا ن ا  و وکا  ااگلسکاا  وو  ثماا وضورا نرا لهااط ش  نا  
 کساب و  شا االج یاون  تااهم راایا  اشورو نه آلمااا  ومله اا ل  دو   جلگ در. شود
و راها  کاه نود ا شورو نه کما اریالا نرا طلایبو ارتباط ،اوط شک دادلا، اول   .کرد
 جاا  یا طسائله  ناودا   واتاا و ها  یوااکااینر ا ر اا که اا گواه نه ؛ش  وط طحسو  اط  و کوتاه

 رشیلاذ  ناه  وادار اور ناه  راایا دولت   اطکفق نا راایاا هماار      صورت در که کرد وط
 اقااط  و هل ویاکاا  ناا  را هاا  وسا اااگل ارتبااط  ولا طاالا  ل  راایا ا که نوددلا، دیگر ای  . شود

 . کرد وط نر راردیگر ا اطپراتور
 

 اولو جهاا جلگ دو و جهاا جلگ

 کماا  اریاال  نراا راایا ،ا  اا ایکفاده
 یااقوط اا طماا اات  نااا هاا ف اشااورو نااه

 یااقوط ااا راجلااوگ  هیااو نااه وا شااورو
  فقاا افتا ها چاه

 راایااا ،ااا  در هااا روسو جلگاا ا اا اطات
  هیاااو ناااه  هاااا  ااا رت وضاااور یااااا لاااهااط

 یاپ   و هاا  و ثمااا ا نارا  نهاااه  آطا ا  فراهم
 ها آلمااوو ،واه افزوا
 وا اط طقاص  ااجا  نراا راایا ،ا  اا ایکفاده درو ،ارجا ها   رت نه زااجبارآط دادا  اجااه: 2 ج ول

 
دولات  . طرفو ایات  اص، رفکار نرانر و طساوا نا طکخاصما   اا دیگر ط اارهاا وف  نو     
تب اا     ااز نا وا   ساا داشکه ناش  و در روانن زارا اطوطرف نای  نا طکخاصماا رفکار یا ون

در  رفکاار  تاواا  کاه  ناود ا ا  هافرولاشا  دولات  صاوب اول  جلگ آزاا در راایا. رفکار کل 
 و ااگلساکاا  چلااا  هام  و ناود  اش ه راجاگ تاطشروط ا ا . ا اشت را گرید اها   رت نرانر
ناا   ناه طاورا کاه    نوداا ؛  راایا ا در  ا رت  و ایات ایا  صحله نالطلااعا ها   رت ه اروی

 ااا ارانسا  اول  جلگا  نحبووه در. ا نود کرده ماتقس را راایا 2925 و 2921ا  راردادها
 و هااا آلمااااو نااه رو راا یااا در  اااگلاا و روسا  لهاشااال اا افاارت نااا  اا  وراااایا رجااال
 و داشات  کللا ه  رهاا ، ایا تالولوو شارفت ال و صال ت و اولا  کاه  نوداا   آورده هاا  و ثماا
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 اااراایا ادی نه را ایال  جهاا اتحاد و سماایالط لااا گرید و ا اشت راایا در ا ن ا گذشکه
 ناه ا ا گساکرده  شاکماان ا   ال اه  دو  و جهااا  جلاگ  آزااا  اا شالا  اااا راایا. اا ا،ت وط

 راایا او ،اارج و ناارگاا روانن. افتی وط گسکرش هم یر ت نه که نودا   اکردهال ها ورط 
 کاه  ناود  طهام  چلااا  ااکااینرا نرا هل ا  طسئله. داشتا ا ل هیفزا رش  2985 یال اا آلماا نا
 .  ااگارد  هیااد راایاا ا کصاد وو ایای یا،کار در را ها آلمااوو جیت ر افوذ توااست وام
 

 دو و جهاا جلگ اولو جهاا جلگ
( ریافوذلااذ و ریلااذ ط ا،لااه) ااااتواا دولاات
ا هاا  شاه یاا ا راا گ شاا،  هماراه   نها طرکز
 ،یتب  وو راایا اخبگاا اااط در دویت آلماا

  اا رت چهااارا  طراف ااه چهااارراه نااه راایااا
 جلگ در نزرگ

و ،ااارجو ناارگاااا رواناانا  لاا هیفزا رشاا 
ا هاا  طاراوده  کاهش همراهه ن آلماا نا راایا

 ااا کااینر ناو صل ک وو ا اط  وناارگاا ط مول
   فقاا نر ها آلمااوو رگاچ اا مان و هاروی و

 هل  تصرف و افغااسکاا و  ران
 طرف ون دولت توین  اطکخاصم ناا طساو و نرانر رفکار اص،: 5 ج ول

 
 یریگ جهینت. 7
طو ات   ) هاا  وطرفا  واا اااواع نا   یاا  چااول و دو   ها  وجهااا  اها جلگ در راایا وطرف ون

 ااا اکو وپولل ایایاکرات    وا ااط   واایا ی اتچوا ناا وضا    ابود؛ (طسلحااه  داپم و طالن
 ااردا   ادار جااب و کردا ا،وددارو ی ل  طرف ون دولت فاتاال. کرد وص ن ام یرااا
 و هارویا  ایاک مار  اایو رهاا ا نرا راایا ؛ ایرادشو تیر ا توااست وام راایا دولت ایو اا
 و داشات  اخسات  جلاگ  در هاا  و ثمااا  و جلاگ  دو هار  در هاا  آلمااو نهو اگاه ماا ا اکااینر
 ،اار   و ارولاا  در ابردشااا  که طکخاصما ها طرف نا رفکارش دو  و جهاا جلگ در  هیو نه
 وو طرفا  ون اااط گفکه شال زیتما در. ابود نرانر،واهااه نود  ش ه آزاا 2982 یال اا ارولا  اا
 شاکا   انا  و نسااار  کاه  ناود  دو  اوع اا جلگ  دو هر در راایاو طرف ون  وطرف ون نه شیگرا
 . ش  اق 
 
 

 
 

 
 منظر ازی طرف یب نداشت  نگه
 حقلو   و المللل  نیب روابط 
 الملل نیب

 در رانیل ای طرف یب وضع
 اولی جهان جنگ

 در رانیل ای طرف یب وضع
 دومی جهان جنگ

  بله  نیسلرزم  از استفاده عدم
 ینظام اتیعمل گاهیپا عنوان
 متحاربی ها طرفی سو از 

 ااا راااگ نهااره وو  ملاا و ااوع
ا یااااو اا راایااااا  ایااااراط
 رادرگا ها   رت

 ااا راااگ نهااره وو  ملاا و ااوع
ا یااااو اا راایااااا  ایااااراط
 رادرگا ها   رت

 به ی نظام کمکی  ارائه عدم
  متخاصمی ها طرف

ا طرکااز دولااتو ذاتااو ااااتواا
 نااه و ا اااط  کمااا  در راایااا

 همااراه  نااه رااادرگا هااا  اا رت
 اخبگااو نر،ا  لراکل ه ،یتما
 وو  ثمااااا ناااهو ط دریااااا در

 آلماا

 نااه کمااا نااه اااا   ،یااتما
 تصاارف همااراه  نااه هااا آلمااااو
 و راایااا ،ااا ا  ااااه  رتمل 
ا ناارا راایاااا فااورا تقاضااا
 طخاصمه تر 

ی اتحادهللا لیتشللک  عللدم
 در هلا  دولل   گرید با ی نظام
 صلح دوران

 وو ا اط اتحاد ،اتشا اا ااتواا
 افوذ طلاطن نه راایا ماتقس

 اا نازرگ ا هاا    رت طماا ت
 نااا راایااا دولاات رشاا اادرگ
 وا اط اتحادا  طقوله

ی هلا  دولل   کلردن  متقاعد
 بللودن سللودمند بلله گللرید

ی بلرا ی طرفل  یبل ی استراتژ
 شانعمناف

 در راایاا طرکز دولتو ااتواا
 گراایدا طکقا  یاا

 در راایاا طرکز دولتو ااتواا
 گراایدا طکقا  یاا

 با ی نظامی ریدرگ از اجتناب
 و بللل ر ی هلللا قلللدرت
 در موجللودی هللا بحللران
 یگیهمسا

ا ها   رت ناا رادرگ اا ااتواا
 گاایهمسا و نزرگ

ا ها   رت ناا رادرگ اا ااتواا
 گاایهمسا و نزرگ

 یلا  تهلاجم  برابر در مقاوم 
ی خلارج ی هلا  قلدرت  فشار
 نیسرزم از استفاده برای

 فاض  و ااطل م ارتشو ااتواا
 راایا

 ارتاش ا  ال ااده  فونا   رتمل 
 ااگلسکاا وا شورو

  ها جنگ در شرک  عدم
 

 در ،ود،وایااکه شاارکت  اا  
 ابردها

 در ،ود،وایااکه شاارکت  اا  
 ابردها
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 منظر ازی طرف یب نداشت  نگه
 حقلو   و المللل  نیب روابط 
 الملل نیب

 در رانیل ای طرف یب وضع
 اولی جهان جنگ

 در رانیل ای طرف یب وضع
 دومی جهان جنگ

  بله  نیسلرزم  از استفاده عدم
 ینظام اتیعمل گاهیپا عنوان
 متحاربی ها طرفی سو از 

 ااا راااگ نهااره وو  ملاا و ااوع
ا یااااو اا راایااااا  ایااااراط
 رادرگا ها   رت

 ااا راااگ نهااره وو  ملاا و ااوع
ا یااااو اا راایااااا  ایااااراط
 رادرگا ها   رت

 به ی نظام کمکی  ارائه عدم
  متخاصمی ها طرف

ا طرکااز دولااتو ذاتااو ااااتواا
 نااه و ا اااط  کمااا  در راایااا

 همااراه  نااه رااادرگا هااا  اا رت
 اخبگااو نر،ا  لراکل ه ،یتما
 وو  ثمااااا ناااهو ط دریااااا در

 آلماا

 نااه کمااا نااه اااا   ،یااتما
 تصاارف همااراه  نااه هااا آلمااااو
 و راایااا ،ااا ا  ااااه  رتمل 
ا ناارا راایاااا فااورا تقاضااا
 طخاصمه تر 

ی اتحادهللا لیتشللک  عللدم
 در هلا  دولل   گرید با ی نظام
 صلح دوران

 وو ا اط اتحاد ،اتشا اا ااتواا
 افوذ طلاطن نه راایا ماتقس

 اا نازرگ ا هاا    رت طماا ت
 نااا راایااا دولاات رشاا اادرگ
 وا اط اتحادا  طقوله

ی هلا  دولل   کلردن  متقاعد
 بللودن سللودمند بلله گللرید

ی بلرا ی طرفل  یبل ی استراتژ
 شانعمناف

 در راایاا طرکز دولتو ااتواا
 گراایدا طکقا  یاا

 در راایاا طرکز دولتو ااتواا
 گراایدا طکقا  یاا

 با ی نظامی ریدرگ از اجتناب
 و بللل ر ی هلللا قلللدرت
 در موجللودی هللا بحللران
 یگیهمسا

ا ها   رت ناا رادرگ اا ااتواا
 گاایهمسا و نزرگ

ا ها   رت ناا رادرگ اا ااتواا
 گاایهمسا و نزرگ

 یلا  تهلاجم  برابر در مقاوم 
ی خلارج ی هلا  قلدرت  فشار
 نیسرزم از استفاده برای

 فاض  و ااطل م ارتشو ااتواا
 راایا

 ارتاش ا  ال ااده  فونا   رتمل 
 ااگلسکاا وا شورو

  ها جنگ در شرک  عدم
 

 در ،ود،وایااکه شاارکت  اا  
 ابردها

 در ،ود،وایااکه شاارکت  اا  
 ابردها
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ن کلرد  عدم تجهی  و فلراهم 
نفع یکلی    به  تسهیالت نظامی
 از متخاصمین 

 

 زاااتجه در راایاااو ذاتااو اااتواا 
 نرترا ها   رت

 زاااتجه در راایاااو ذاتااو ااااتواا
 نرترا ها   رت

منللع حمللل وسللایل جنگللی 
 قاچا 

 

 نااه  اچااان اا طماا اات رشیلااذ
 دولاااتو ذاتااا ضااا ف ،اااادل 

 ایالحه   اچان همراه  نها طرکز
 ها آلمااو توین طهمات و

 وا شاااورو افاااوذا   رتملااا 
ا  طثانااه نااه راایااا در ااگلسااکاا

 همااراه  نااه  اچااانا نااراو طاااا 
 جاابه یه مااال اا قاد

اصل رفتار برابر و مساوی بلا  
 متخاصمین 

 

 اتخاذ درا طرکز دولتو ااتواا
 یاااا نرانراااااه) رفکاااار هرگوااااه
ا هاا    رت طقان، در( اانرانرااه
  رادرگ

 ناا ا طرکز دولت رفکارا اانرانر
 طخاصمه  اطرف ااو یا

 اطالعات نظامی ی منع ارائه
 متخاصمانبه  
 

 ناه  راایاا طرکز دولتو ااتواا
و رریام ازا هاا  کماا  همراه 

و ا اط وو ایای اخبگااو نر،
 ها و ثماا و ها آلمااو نه راایا

ا  همااااه گاااارفک  اراااااا،ک در
  قا   ناا  کشاور و ا اط طق رات

  اطکفق توین جاابه یه مااال

بلللله تللللدابیر  تمکللللین 
هلای   کشتی ی کننده کنترل

 جنگی متخاصم 
 

  ولااااط) یوایاادر جلااگ ابااود
 وو  ثمااا  ابارد ا   رصاه  نودا

 در راایااا و هارویاا نااا آلماااا
 ابااود همااراه  نااه (کشااور زاار 

  راایا دریو ایدرا رواا

یو ایاادرا رواااا طالاان ماتساال
ا اااااانود همااااراه  نااااه راایااااا
 در و راایااا ااوگاااا میاریار انس
 طقا رات ا  هماه  گرفک  اراا،ک
 مااااال  قاا  نااا کشااورو ا اااط
  اطکفق توین جاابه یه

 کرد درهما الگو چارچو  درو جهاا جلگ دو در راایاو طرف ون اق : 1 ج ول

 المل،  ان وقون و المل،  ان روانن
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ن کلرد  عدم تجهی  و فلراهم 
نفع یکلی    به  تسهیالت نظامی
 از متخاصمین 

 

 زاااتجه در راایاااو ذاتااو اااتواا 
 نرترا ها   رت

 زاااتجه در راایاااو ذاتااو ااااتواا
 نرترا ها   رت

منللع حمللل وسللایل جنگللی 
 قاچا 

 

 نااه  اچااان اا طماا اات رشیلااذ
 دولاااتو ذاتااا ضااا ف ،اااادل 

 ایالحه   اچان همراه  نها طرکز
 ها آلمااو توین طهمات و

 وا شاااورو افاااوذا   رتملااا 
ا  طثانااه نااه راایااا در ااگلسااکاا

 همااراه  نااه  اچااانا نااراو طاااا 
 جاابه یه مااال اا قاد

اصل رفتار برابر و مساوی بلا  
 متخاصمین 

 

 اتخاذ درا طرکز دولتو ااتواا
 یاااا نرانراااااه) رفکاااار هرگوااااه
ا هاا    رت طقان، در( اانرانرااه
  رادرگ

 ناا ا طرکز دولت رفکارا اانرانر
 طخاصمه  اطرف ااو یا

 اطالعات نظامی ی منع ارائه
 متخاصمانبه  
 

 ناه  راایاا طرکز دولتو ااتواا
و رریام ازا هاا  کماا  همراه 

و ا اط وو ایای اخبگااو نر،
 ها و ثماا و ها آلمااو نه راایا

ا  همااااه گاااارفک  اراااااا،ک در
  قا   ناا  کشاور و ا اط طق رات

  اطکفق توین جاابه یه مااال

بلللله تللللدابیر  تمکللللین 
هلای   کشتی ی کننده کنترل

 جنگی متخاصم 
 

  ولااااط) یوایاادر جلااگ ابااود
 وو  ثمااا  ابارد ا   رصاه  نودا

 در راایااا و هارویاا نااا آلماااا
 ابااود همااراه  نااه (کشااور زاار 

  راایا دریو ایدرا رواا

یو ایاادرا رواااا طالاان ماتساال
ا اااااانود همااااراه  نااااه راایااااا
 در و راایااا ااوگاااا میاریار انس
 طقا رات ا  هماه  گرفک  اراا،ک
 مااااال  قاا  نااا کشااورو ا اااط
  اطکفق توین جاابه یه

 کرد درهما الگو چارچو  درو جهاا جلگ دو در راایاو طرف ون اق : 1 ج ول

 المل،  ان وقون و المل،  ان روانن
 
 
 
 

 
 

 منابع 
. «دو  ودر جلاگ جهااا   راایا نازرگ و اشاغال ا   اهاا   ا رت ». (2835) .ا وس اا یآناد -

 .  212-281 صص .لایاز .13 ش .1س  .تاریخ روابط خارجی
تلاریخ   . «اهمات ا اطو ایراا در جلگ جهااو دو آطریاا و ». (2892) .آنادیاا  وسا  -

 . 82-2 صص .تانسکاا .21 ش .21 س .روابط خارجی
طرفاو ایاراا در    شاالو طلاان دروااو یاایات ناو      شالوده». (2835) .آ اوسالو   لارضا -

 .اطساکاا  .19 ش .1س  . خلارجی  تاریخ روابط . «جلگ جهااو دو  اا اگاهو دیگر
 .  289-225 صص

ی هلا  قلدرت  نبلرد  دانیم: اولی جهان جنگ و رانیا. (2831) .تور   واتانا -
 .  قلوس: تهراا .ب ر 

 . ااکخا : تهراا .رانیای خارج  اس یس و کیتیژئوپل. (2835) .جواد اطا ت  -
تهراا:  .دوم  جهانی  در جنگ  ایران  استراتژیکی  اهمی . (2819) .همایوا  الهو -

 . طرکز اشر دااشگاهو
ها در ایران: نگاهی به تحوالت ایران در جنگ  آلمانی. (2811) .نایت  اولاور -

تهاراا:   .اوم  ا وسا  نلو ترجمه .اساس منابع دیپلماتیک فرانسه جهانی اول بر
 . شارااه

 .الملللل نیبل  حقلو   فرهنللگ. (2815) .نویاچا  آدا  نولساالو  و رانارت  نل یاو   -
 . دااش گل : تهراا .یوآ ا نهم ا  ترجمه

تهاراا:   .ایران و جنگ جهانی اول: اسلناد وزارت داخلله  . (2819). ناات  کاوه -
 . یااطاا ایلاد طلو ایراا

 های عوامل آلملان بلر   ای از فعالی  ستون پنجم: گوشه. (2892) .-------- -
 . تهراا: جهاا ککا  .(1321-1324ایران،) ی بریتانیا اساس اسناد محرمانه

 و اسلناد ی   مجموعله  ن،یمتفقل  اشلاال  در رانیل ا. (2812) . یصفاءال  اا اتبراپ -
 . ریا: تهراا .1311-1324: مدارک

 :1321 در شلهریور   ایلران   طرفلی  بلی   اسلناد نقلض  . (2812) .ترکماا  طحما   -
 . تهراا: کویر .ی اشاال آستانه خارجی در  سیاس 
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تاریخ  .«اقش وپوایکرات یا ایراا در جلگ جهااو دو ». (2832) .ااا  طحم رضا واف  -
 . 11-12 صص .اطسکاا .9ش  .1س  .خارجیروابط 

:  بل ر    هلای  قلدرت   و  تاریخ روابلط سیاسلی ایلران   . (2813) .ذو و  ایار   -
 . تهراا: لاواگ .1225-1211

 تهاراا: واارت اطاور   .المللل عملومی   مبانی حقو  بلین . (2811) .ذوال ا   لرویاز  -
 . ،ارجه

 یهلا  جنلگ قواعلد کلاربردی حقلو     . (2831) .طاالر   لا،   و راجرا  آاکاواو  -
 . تهراا: اطارکبار  .ا طلو وقون نشردویکااه کماکه ا ترجمه .مسلحانه

 .یاا  لو هلجلاو   ا ترجمه .1   .مسلحانه یها جنگحقو   .(2812) .رویو  شارل -
 . المللو تهراا: دفکر ، طات وقو و نا 

 .1   .ورفل ریاا اط اوم ا  ترجمه .ستمیب قرنی ها بحران .(2851) .ری ول رواووا  -
 . وطل دااشگاه: تهراا

 . یوطباطبا  الطه دااشگاه: تهراا .جنگ حقو . (2818) .طحم رضا  وگ لانیو ااض -
 یهلا  جنگ الملل نیب حقو ) جنگ حقو . (2832) .طحم رضا  وگ لانیو ااض -

 . یوطباطبا  الطه دااشگاه: تهراا .(مسلحانه
 درا تجاار ا هاا  وکشکو نااری و فاتو  وو طرف ونا  طسئله». (2811) .وطصاف فروت   -

 .591-518شهریور. صص  -. تار8ش  .یخارج اس یس . «ولاتحم جلگ نا ارتباط
 .«اولو جهااا  جلاگ  در راایا ا ایایاکرات   جایگااه ». (2832) .ولااچلکاا ل ایوالر  ووراااف -

 . 12-81 صص .اطسکاا .9 ش .1 س .اریخ روابط خارجیت .ااانهراط میطرا  ترجمه
ا هاا  اایا جر و دولات  نرانار  درو المللا   انا ا هاا   ا رت  ایتای». (2892) .و ل  و ایم -

 .52 ش .28 س .یخلارج  روابلط  خیتار .«دو و جهاا جلگو طو اجکما  وو ایای
 . 289-225 صص .نهار

و ،اارج   ایتایو ناادارا گ ط لو طراو نر ایتئورو اگرش». (2831) .فرهاد  و ایم -
 . 211-91 صص .نهار .1والال .2 ش .8 س .کیتیژئوپل .«راایا

و طلا  تاا اطل طاورد  درو لا اتحلو اگرشا  وا ا چر،اه ا هاا  هیا ر». (2833) .--------- -
 وی اسللیسی هللا افلل یره .«الملاا،  اناا  یاااو سااکمای در راایاااو ایااالطا جمهااور
 . 222-19 صص .نهار .21ش  .یالملل نیب

 
 

: تهاراا  .الملل نیب اس یس وی خارج  اس یس اصول. (2833) .و  ب ال لای  وا   -
 . یمت

 در دو و جهااا  جلاگ  در راایا ا اشاغال  ،اتحل». (الف 2835) .طحس   واطاا نخش گل  -
 روابلط  خیتلار  «.ا(شورو و  اااگل)  اطکفق کالاا ها اایکرات  و اه اف چارچو 
 . 121-228 صص .نهار . 82 ش .3س  .یخارج

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

299-112  . 
ا  ترجماه  .«یاایت نریکاااا در شرن ایاراا طاو جلاگ جهاااو اول    ». (2832) .لوفت  ل، -

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

  هیا فرا  ترجماه  .بعلد   بله  م1115 از اروپا خیتار .(2832) .لساوا یو اهلر ل  اف ک،ال -
 . وفرهلگ وو  لم: تهراا .وداز چه  ره

-12 جنلگ جهلانی اول:  ) عملیلات در ایلران   .(2819) .طانرلو  جامزفردریا -
 . تهراا: ریا .ا کاوه ناات ترجمه .(1214

 .جهللانی اول انگلللیو و اشللاال ایللران در جنللگ .(2892) .طجاا   طحماا  لو -
 . هاا یاایو ا طاال ات و ل وهش تهراا: طثیسه .ا طصافو اطارا ترجمه

اسلنادی از اشلاال ایلران در    . (2839) .طرکز ل وهش و ایالاد ریایات جمهاورا    -
جانبه، اعالن جنلگ بله آلملان،     : تحمیل پیمان سه1ج  ،جنگ جهانی دوم

 . ا ککا  تهراا: ،ااه .تصرف اماکن و اموال

اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2839) .--------------------------- -
تهاراا:   .: سانسور و مداخله در امور پولی و مالیلاتی 2ج جنگ جهانی دوم، 

 . ا ککا  ،ااه

اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2839) .--------------------------- -
قطع درختان، نلان  ها،  آهن و فرودگاه ها، راه : راه3ج جنگ جهانی دوم، 

 . ا ککا  تهراا: ،ااه .و غله، مهاجرین لهستانی در ایران
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تاریخ  .«اقش وپوایکرات یا ایراا در جلگ جهااو دو ». (2832) .ااا  طحم رضا واف  -
 . 11-12 صص .اطسکاا .9ش  .1س  .خارجیروابط 

:  بل ر    هلای  قلدرت   و  تاریخ روابلط سیاسلی ایلران   . (2813) .ذو و  ایار   -
 . تهراا: لاواگ .1225-1211

 تهاراا: واارت اطاور   .المللل عملومی   مبانی حقو  بلین . (2811) .ذوال ا   لرویاز  -
 . ،ارجه

 یهلا  جنلگ قواعلد کلاربردی حقلو     . (2831) .طاالر   لا،   و راجرا  آاکاواو  -
 . تهراا: اطارکبار  .ا طلو وقون نشردویکااه کماکه ا ترجمه .مسلحانه

 .یاا  لو هلجلاو   ا ترجمه .1   .مسلحانه یها جنگحقو   .(2812) .رویو  شارل -
 . المللو تهراا: دفکر ، طات وقو و نا 

 .1   .ورفل ریاا اط اوم ا  ترجمه .ستمیب قرنی ها بحران .(2851) .ری ول رواووا  -
 . وطل دااشگاه: تهراا

 . یوطباطبا  الطه دااشگاه: تهراا .جنگ حقو . (2818) .طحم رضا  وگ لانیو ااض -
 یهلا  جنگ الملل نیب حقو ) جنگ حقو . (2832) .طحم رضا  وگ لانیو ااض -

 . یوطباطبا  الطه دااشگاه: تهراا .(مسلحانه
 درا تجاار ا هاا  وکشکو نااری و فاتو  وو طرف ونا  طسئله». (2811) .وطصاف فروت   -

 .591-518شهریور. صص  -. تار8ش  .یخارج اس یس . «ولاتحم جلگ نا ارتباط
 .«اولو جهااا  جلاگ  در راایا ا ایایاکرات   جایگااه ». (2832) .ولااچلکاا ل ایوالر  ووراااف -

 . 12-81 صص .اطسکاا .9 ش .1 س .اریخ روابط خارجیت .ااانهراط میطرا  ترجمه
ا هاا  اایا جر و دولات  نرانار  درو المللا   انا ا هاا   ا رت  ایتای». (2892) .و ل  و ایم -

 .52 ش .28 س .یخلارج  روابلط  خیتار .«دو و جهاا جلگو طو اجکما  وو ایای
 . 289-225 صص .نهار

و ،اارج   ایتایو ناادارا گ ط لو طراو نر ایتئورو اگرش». (2831) .فرهاد  و ایم -
 . 211-91 صص .نهار .1والال .2 ش .8 س .کیتیژئوپل .«راایا

و طلا  تاا اطل طاورد  درو لا اتحلو اگرشا  وا ا چر،اه ا هاا  هیا ر». (2833) .--------- -
 وی اسللیسی هللا افلل یره .«الملاا،  اناا  یاااو سااکمای در راایاااو ایااالطا جمهااور
 . 222-19 صص .نهار .21ش  .یالملل نیب

 
 

: تهاراا  .الملل نیب اس یس وی خارج  اس یس اصول. (2833) .و  ب ال لای  وا   -
 . یمت

 در دو و جهااا  جلاگ  در راایا ا اشاغال  ،اتحل». (الف 2835) .طحس   واطاا نخش گل  -
 روابلط  خیتلار  «.ا(شورو و  اااگل)  اطکفق کالاا ها اایکرات  و اه اف چارچو 
 . 121-228 صص .نهار . 82 ش .3س  .یخارج

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

299-112  . 
ا  ترجماه  .«یاایت نریکاااا در شرن ایاراا طاو جلاگ جهاااو اول    ». (2832) .لوفت  ل، -

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

  هیا فرا  ترجماه  .بعلد   بله  م1115 از اروپا خیتار .(2832) .لساوا یو اهلر ل  اف ک،ال -
 . وفرهلگ وو  لم: تهراا .وداز چه  ره

-12 جنلگ جهلانی اول:  ) عملیلات در ایلران   .(2819) .طانرلو  جامزفردریا -
 . تهراا: ریا .ا کاوه ناات ترجمه .(1214

 .جهللانی اول انگلللیو و اشللاال ایللران در جنللگ .(2892) .طجاا   طحماا  لو -
 . هاا یاایو ا طاال ات و ل وهش تهراا: طثیسه .ا طصافو اطارا ترجمه

اسلنادی از اشلاال ایلران در    . (2839) .طرکز ل وهش و ایالاد ریایات جمهاورا    -
جانبه، اعالن جنلگ بله آلملان،     : تحمیل پیمان سه1ج  ،جنگ جهانی دوم

 . ا ککا  تهراا: ،ااه .تصرف اماکن و اموال

اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2839) .--------------------------- -
تهاراا:   .: سانسور و مداخله در امور پولی و مالیلاتی 2ج جنگ جهانی دوم، 

 . ا ککا  ،ااه

اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2839) .--------------------------- -
قطع درختان، نلان  ها،  آهن و فرودگاه ها، راه : راه3ج جنگ جهانی دوم، 

 . ا ککا  تهراا: ،ااه .و غله، مهاجرین لهستانی در ایران
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اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2892) .--------------------------- -
ا  تهراا: ،اااه  .: قتل، تعدی، تجاوز و نقض حاکمی 4ج جنگ جهانی دوم، 

 . ککا 

اسللنادی از اشللاال ایللران در   . (2892) .--------------------------- -
 . ا ککا  تهراا: ،ااه .: بازداش  و تبعید5ج جنگ جهانی دوم، 

:  تهاراا  . اول  جهلانی   در جنگ  ملی  و دول   ایران. (2813) . لارضا توااو  یوطال -
 .  قلوس

 . راایا خیتار اشر: تهراا .سب  کتاب. (2818) .ورضا ل  وطاف ا ا  -

یلی  ان واگرای شناسل  روان وی طرف یبی شناس جامعه .(2833) .اوم  ااده  بااق -
 . ،ارجه اطور واارت: تهراا .8. چ رانیای پلماسید خیتار در

ا  ترجماه  .مسللحانه  هلا  جنلگ  المللل  نیب حقو  فرهنگ .(2832) .کروال  اور -
 . یریم: تهراا .ا اد  اوس وایککا و ااده کر  اطاای

 نهارا   ا  ترجمه .الملل نیب اس یس لیتحلی مبان .(2818) .اجاکو  اکالو  وهالسک -
 . ،ارجه اطور واارت: تهراا .ایر طار  طس ود وو ماطسکق

  .اوار تهراا:. 1چ  .خاطرات و خطرات .(2815) . لو ه ایت  طه ا -
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