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Abstract
The research studies the effect of the variations that took place all around the world in
general and in the Middle East in particular which played a role in improving the TurkishIranian relations, The Research also studies the political circumstances that led to rebuilding
turkey and Iran. Turkey was found after defeating the Othman Empire in WWI and the
)liberation war (1923-1919). While Iran passed a transitional phase between (1923-1919
during which Russia and Britain controlled the political decision. This phase ended when
Redha Pahlawy became the king of Iran. The research studies the essential problems that
obstructed developing the relations between the two countries especially the problem of
borders and the Kurds. After the agreement of year 1937 the relations between the two
countries developed and they had the convention of Sa'ad Abad in 1937 which developed to
defense convention that included Iraq and Afghanistan.
ملخص البحث
يتناول البحث بالدراسة تأثير المتغيرات التي حدثت في العاالم بصاور ااماة ويسايما التاي حصا ت فاي منشراة ال ار

األوسااش ولعب اات دو ار م مااا ف ااي تحساايت وتش ااوير العنيااات التر ي ااة اايرانيااة وارتبش اات المتغيا ارات الدولي ااة ب اا ل بي اار ما ا
المتغيرات ااي يمية ودرس البحث الظروف السياسية اااد تأسايس وبناات تر ياا و ايارات فتر ياا تأسسات بعاد

يماة الدولاة

العثمانياة فااي الحارع العالميااة األولااح و الات حاارع التحريار ماات اداال ايساترنل ل مااد 1923-1919م أماا ايارات فماارت
بمرح ة انترالية تمي ت ب يمنة روسيا وبريشانيا ا ح الررار السياساي فاي ايارات وامتادت ل ماد 1923-1921م وانت ات بتاولي
رلا ب وي اار الم ياة فاي ايرات ف انات النتيداة فاي الب اديت مت ااب

ا وصال الاح السا شة ح وماات يومياة ات شااب

ا ماااني وح اال البحااث أ اام الم ااا ل التااي اناات تمثاال االرااا امااام تحساايت العنيااة باايت الب ااديت ماات أ اام الم ااا ل م ا ة

األ اراد التااي مث اات اااامن أساساايا فااي التااوتر باايت الب ااديت ولاام تحاال اي بعااد م اولااات شوي ااة باايت الب ااديت ودرس م ا ة
الحاادود التااي ا دت يباال توييع ااا العديااد ماات ايت اييااات وأدت دو ار أساساايا فااي التااوتر فااي العنيااات بين مااا وتم نااا ماات
الوصول الح وات ايية ل حدود بعد أت استمر الت اوض حتاح ااام1937م بعاد أت ح ات دميا الم اا ل د ات العنياات بايت
تر يا وايرات شور الصداية والتعاوت في افة المدايت وتم التويي بين ماا ا اح ميثاا ساعد بااد 1937م الا ي شاور فيماا
بعد معا د دفااية لمت الع ار وأفغانستات.

المقدمة:

أثاارت المتغي ارات ااي يميااة والدوليااة ا ااح العنيااات التر يااة اايرانيااة ل مااد 1939-1918م) فبعااد انت ااات الحاارع

العالميااة األولااح انت اات مرح ااة م مااة ماات العنيااات باايت الاادولتيت اتساامت بالص ارار وفراادات الثرااة باايت الشاارفيت و ااو مااا لاام
تسااتشي الاادولتيت الاات

من ا

اي بعااد انت ااات ح اام األنظمااة ات الصاابغة الدينيااة وتأساايس األنظمااة ات التود ا الرااومي

الع ماااني و اناات العنيااات العثمانيااة اايرانيااة ارثااا ثرااين تمثاال ب راادات الثرااة وتبااادل الساايشر ا ااح بعااض المناااش الم مااة
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مات الم اا ل اي بعاد تغيار األنظماة

الحا مااة فااي الب ااديت ماات األ ميااة معرفااة تااأثير التغي ارات السياسااية فااي اي ارات وتر يااا وتأثير ااا ا ااح العنيااات السياسااية باايت
الدولتيت مت دانع وتأثير ا ا ح الول ااي يمي في ال ر األوسش ب ل ا

.

ماارت تر يااا و اي ارات بعااد الحاارع العالميااة األولااح بمرح ااة اااااد التأساايس ا ااح اسااس يوميااة ا مانيااة فااانت ح الع ااد
الرااديم فااي تااا الاادولتيت وأسساات ا ااح أارابا دول تبناات ال ار الوشنيااة الروميااة بعااد أت ادتا تااا ظروفااا سياسااية وايتصااادية
واس ا رية معرااد فتر يااا ا دت بعااد انت ااات الحاارع العالميااة األولااح ايحااتنل العس ا ري وماات بعااد ا اناادير حاارع التحرياار

وايسااترنل والتااي ا دت ا تر يااا تحاات يياااد ايم ااا مصااش ح مااال 1938 -1881م) وال ا ي اسااتشار ماات اد ا ارت التغياار
ال ا ي ا دت الاابند بالغااات الس ا شنة اااام  1923وال نفااة العثمانيااة  1924وماات ثاام اااانت الدولااة التر يااة الحديثااة وب ا ات
ايتداه

دت ايرات تحويً اماً بحصول انرنع حوت ال ي ياده العريد رلاا اات الما نادراني ااام 1921م وماا تبعا مات

تتويد م ا لبند ايرات وا ح أثر لك التحول في الب ديت تباينت مستوى العنيات بين ما.

ر ا ت ا ه الد ارسااة ا ااح أ اام المعويااات التااي أثاارت ا ااح العنيااات باايت الشاارفيت و ااات اول اااال ويااف فااي شريا
تحسيت العنيات السياسية بيت الب ديت و حالاة العصايات أو التمارد ال اردي فاي ان الب اديت الا ي اساتمر لماد شوي اة نسابيا
وحر ااة الربالاال ال رديااة فااي ثورات ااا وحر ات ااا العسا رية ا ااح الح ااومتيت اايرانيااة والتر يااة واساات دام ا أل ارلااي اايرانيااة فااي
مناورت ا و دوم ا ا ح الدولة التر ية الحديثة واينسحاع بعد سار المعر ة الح ايرات مما أدى سوت ف م بايت الادولتيت نات

ان التأ م في العنية بيت الشرفيت واستمر لمد شوي ة و ات لك مصدره سوت ال م في رسم الحدود بيت الب ديت التي ارثا
يديما مت العنيات العثمانياة اايرانياة وبا لت الادولتيت د اودا بيار مات ادال تدااو م ا ة الحادود وبعاد اينت اات من اا تام
ول حدر األساس ل صداية بيت الب ديت وتويي اد ات اييات سوات في التعامل اييتصادي أو األمني .
و دت العنيات تشو ار بي ار وتداو ل ثير مت الم ا ل وتبادل ل يارات بين ما ا ح أا اح المساتويات يسايما ياار

ال ااه رلاا ب اوي الااح تر ياا التاي انات ماات أ ام العوامال التاي اا ت الصاداية اايرانياة – التر ياة وناات ان اا اراد ميثااا

ساعد بااد بين مااا .و اات موياف اال من ماا ماات الحارع العالمياة الثانيااة موي ااً محاياادا اي ات سياساة الحيااد التااي اتبعت اا ايارات

أثنات الحرع الثانية لم تددي ن عا و لام تايدي الاح سانمة األ ارلاي اايرانياة التاي أصابحت سااحة حارع -رغمااً ان اا -بايت

األشراف المتحاربة وربما ي وت سبع لك الاح اادم داديت ا فاي تشبيا سياساة الحيااد التاي أا نت اا بصاور والاحة ا اس
الح ومة التر ية التي ندحت في البرات ا ح الحياد رغم دية موي ا السياسي مت األشراف المتحاربة.

يساام البحااث ال ااح مسااة محاااور أساسااية تناولاات اال واحااد احااد دوانااع البح ااث فاادرس األول العنيااات اايرانيااة

العثمانية حتح انت ات الحرع العالمية األولح اام1918م وبحث المحور الثاني التشورات السياسية في الدولتيت أثنات مرح ة
التأسيس التي مرت ب ا تر يا في حرع التحرير و ايرات بعد انرنع حوت وداتت النرشة الثالثة لتبحث فاي تاأثير الحر اات
الثورية ل ع الر ال ردية ا ح العنيات بيت الشرفيت والتدابير التي ات ت ا ايارات وتر ياا ل ات
النرشة الرابعة في م

مات ا ه الم ا ة ودرسات

ة الحدود بيت الب ديت وتشورات التاري ياة والعوامال التاي ادت الاح التوصال الاح ات ايياة ل حادود اام ة

ان اات دمي ا الم ااا ل باايت الشرفيت.وأتاات النرشااة ال امسااة لتولاات التشااور اييدااابي ل عنيااات باايت الشاارفيت واسااباع تويي ا
ميثا سعد باد اام 1937م واحتوى البحث ا ح نصة واستنتادات ويالمة ل وام

والمصادر.

أوال :العالقات العثمانية اإليرانية حتى نهاية الحرب العالمية األولى

يع ّد النصف الثاني مت الررت التاس ا ر مرح ة الت ديد ايستعماري لدمي الدول ااسنمية وفي الربا األ يار منا
ُ
حصاال تشااور ساري فااي العنيااات العثمانيااة – اايرانيااة ا فراادت الدولااة العثمانيااة دااام اين يا ل ااا وبرياات ود ااً لودا ما

التحديات الروسية أما ايرات ف انت تعاني مت صرار ان ي ي  -روسي مت أدل السيشر ا ي اا وياد ظ ارت فاي ا ه الماد

لرور ايداد حالة مت التواف بيت اتيت الدولتيت ااسانميتيت و اات السا شات اباد الحمياد الثااني او مات أراد أيدااد حالاة

التواف بين ما مت أدل الويوف أمام التحديات األدنبية فولعت م رور الدامعة ااسنمية لد ايستعمار ال ااردي .لراد
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عرت ل مت فرنسا وروسيا وان ت ار في حالة مت ادم ايرتياح لسياساة السا شات اباد الحمياد الثااني  )1وساعوا الاح وي اا.
ونااور) الااح ايارات اي أت الدولااة العثمانيااة يااررت أيامااة انيااات ديااد ما ايارات وتاام

بااالرغم ماات أت روساايا أاشاات منشرااة

ارسااال ف ااري بيااك الااح ش ارات ليمااارس ام ا
ايتحاد ااسنمي ا أن ا انت ت
دا ل

سا ير ل دولااة العثمانيااة  .)2لااوحظ ات اي ارات اناات لاادي ا بعااض الم اااوف ماات

ح مت انلمام ا الح الوحد ااسنمية وبالتالي فان ا سوف ت رد ويت ا ال

السُني .)3
ا التدم ااسنمي ُ

لعبت اد اوامل ا ح توتر العنيات في السنوات  1896 - 1894مت م

صاية فاي

ة األرمت ال يت بدلوا استغنل الحدود

اايرانية في ن اشات م وام يات م لد الدولة العثمانية وياد اساتغ ت ايارات فاي أوياات معيناة اييت ا ه الحر اة اأدا ل تاأثير
ا ح الدولة العثمانية!

)4

فلنً ات لك اغتيال دمال الديت األفغاني  )5فاي ااام 1896م ا اح ياد أحاد شنبا مماا اد

فاي تاوتر العنيااات بين ماا وياد شالباات ايارات بتسا يم دثااة األفغااني اي أت السا شات ابااد الحمياد الثااني رفااض ا ا الش ااع

)6

لك في اام  1905بدأ في ايرات حالاة صارار دا اي و لاك بسابع يياام الثاور الدساتورية ف اي بداياة الرارت الع اريت أثارت

الدول الغربية ثيا اًر ا اح ايارات مات الناحياة اييتصاادية والعسا رية مات انل األف اار الغربياة التاي أثارت بصاور ااماة ا اح

ايارات بالمراباال ننحااظ أت الم اريت فااي الدانااع ااي ارنااي ااانوا يتااابعوت األحااداث التااي ترا فااي الدولااة العثمانيااة ااات ياارع !

فباادأت دمعيااات متعاادد مثاال حرااو اانسااات ودمعيااات سياسااية وادتماايااة تعماال بصااور ن ااشة فااي اي ارات ونتيدااة ل اا ه
الدمعيات تم ت يل مد س ودستور دديد في البند وتم افتتاح في  7انوت الثاني 1906م باسم مد س ال عع ود ل

الدستور حي التن ي بعد مصادية ال اه محمد ا ي
أ ي اًر الح االم الدستورية والبرلمات ايّ أت

)7

اي

ات ايرات التاي اا ات شاول ماد حيات اا فاي نظاام م اي د ات

ا المد س لم يدم شوينً فرد تم اغني بعد اام واحد مت افتتاح

1

)8

.

( ) السلطان عبد الحميد الثاني ولد عام 1841م ،وأصبح سلطانا للدولة العثمانية عام 1876م ،وبعد عام من توليه الحكم تم إعالن الدستور
العثماني وعقد البرلمان أولى جلساته ،في حكمه فقدت الدولة العثمانية الكثير من ممتلكاتها لصالح الدول األوروبية ،أجبر على قبول معاهدة
سان ستيفانو مع روسيا ،كما وقع على معاهدة برلين التي تنازل بموجبها عن أراضي في القوقاز والبلقان ،وفقد تونس والجزائر ومصر،
حاول االستفادة من فكرة الجامعة اإلسالمية التي دعا إليها السيد جمال الدين األفغاني لتو حيد الشعوب اإلسالمية ،لتقوية الوازع الديني في
الدولة العثمانية لمواجهة النفوذ الداخلي والغزو الخارجي األوروبي ،فضال عن جمع شمل العالم اإلسالمي لمواجهة التحدي االستعماري ،في
عام  1908م ،قام بتعطيل الدستور والبرلمان فقامت ثورة شعبية ضده وعملت جماعة تركيا الفتاة بانقالب ضده فعزل وولي أخيه محمد رشاد،
وضع تحت الحراسة المشددة حتى توفي في عام 1918م .ينظر .عبد الحميد الثاني المذكرات الشخصية،ط،2مؤسسة الرسالة ،بيروت،
 1979؛ إبراهيم بك حليم،تاريخ الدولة العثمانية العلية،دار المختار،القاهرة،2004،ص 371؛ نوران برهان علي،العالقات العثمانية الفارسية
في عهد القاجاريين( ،)1896-1795رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية،الجامعة المستنصرية،2014،ص 214-211؛ أنور
الجندي،السلطان عبد الحميد والخالفة اإلسالمية،القاهرة1407،ه،ص.112
)2( Cezmi Eraslan, Islam Birligi Siyasete Ger Geve side II. Abdulhamit’ in il Kyillarinda Osmanliiranmunasebetleri (1878-1882), Istanbul , 1991,S-226.
(3) Mehmet saray, Turk- Iran iliskileri, Ankara, 1999, S.93-96; Mehmet Saffetsarkaya, “ Dinivesiyasi Bakimaan
Osmanli-Iran Munasebetleri”, Turk Kulturu, Temmuz 1993, C.xxxI , sayi”363, S-421.
(4)Gökhan Çetinsaya, "Türk Dişpolitikasindairankaynaki Geleneksel Tehdit Algilamalariveşii Jeopolitiği",
Avrasyo- Dosyasi Dergisi, Ankara 2007, C. 13, sayi: 3, s. 166
5
( )ولد في مدينة أسد آباد في أفغانستان سنة1838م ،يرجع نسبه إلى بيت النبوة الطاهر ،درس وتعلم على أكابر علماء المسلمين ،أصبح من أكبر
فالسفة اإلسالم في عصره وحاز منزلة عظيمة في أوساط المسلمين في جميع طوائفهم وطبقاتهم االجتماعية ،اشتهر برحالته الكثيرة بين
البلدان اإلسالمية داعيا الوحدة والتقدم والثورة على الواقع ،العدو األول لالستعمار من أشد الدعاة إلى الوحدة اإلسالمية التي دعا إليها وفق
اسس منطقية وبسيطة مقبولة من الجميع ،اكتسب اإلطالع العميق والتبحر الواسع واستبطن غوامض كثيرة أعانته على القيام بجالئل األعمال،
أيقن بخطر السيطرة االستعمارية على الشرق اإلسالمي ،وضع نظرية متكاملة لمواجهة السيطرة االستعمارية على العالم اإلسالمي تقوم على
عدة مبادئ من أهمها الوحدة اإلسالمية ،والعودة إلى اإلسالم الصحيح ،وتبني فكرة مشاركة الجماهير في الحكم والقضاء على استبداد الحكام
في البالد اإلسالمية ،اضطهد كثيرا من بريطانيا ،ومن أنظمة الحكم المستبدة ،كانت له مساهمات فكرية كبيرة في الثورات التي حدثت في
البلدان اإلسالمية في إيران ومصر والدولة العثمانية وغيرها ،توفي مسموما في األستانة عام 1897م.للمزيد ينظر .سعد صابر
التكريتي،جمال الدين األفغاني وأثره في الفكر السياسي العراقي،أطروحة دكتوراه غير منشورة،كلية اآلداب،جامعة بغداد،1990،ص -10
39؛ محمود أبو رية،جمال الدين األفغاني تاريخه ورسالته،القاهرة(د.ت)،ص 30-28؛
(6) Carl Brockelmann, Islam Uluslari re DevletteriTarihi, Ser.N.Sagatay, Ankara, 1992, S.358.
( )7محمد علي شاه:ولد في تبريز عام 1872م ،أصبح وليا للعهد  1896م،وحاكما على أذربيجان ،تلقى تعليمه على مستوى عال وأتقن اللغات
العربية واالنجليزية واألذرية والروسية ،يوصف بأنه متغطرس ومتعالي وطاغية شرقي ومحب للسلطة المطلقة ،اال انه ضعيف في إدارته
للبالد ،تولى الحكم للمدة(1909-1907م) ،أزيح عن السلطة عندما دخلت قوات الثورة الدستورية إلى طهران ونفي إلى روسيا.ينظر.حسين
عبد زاير الجوراني،حركات المعارضة في ايران1925 -1904م،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية األساسية،الجامعة
المستنصرية،2009،ص .79
)8( Ender Yldlrim, Turkiye- Iran ILiskileri (1918-1960), YuksekLisanstezi, Istanbul, 2009, S.15.

347

العدد22/

آب2015/م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

ما أت تويي معا د برليت ولغوش ا وما نت مت م ا ل الحدود الشر الس شات ابد الحميد الثاني الاح اسات دام

الرااو العس ا رية واسااتردار األ ارلااي المتنااا ر ا ي ااا من ا اااام 1850م وتاام أاادت ااا ماات يباال الدولااة العثمانيااة فااي ريااف
 1905م واستغ ت الدولة العثمانية الن ااات الدا ية في ايرات فتردمت ود ت الح األرالي اايرانياة واساتمر ا ا الولا
حتااح بعااد وصااول ح ا ع ايتحاااد والتريااي ل ح اام فااي الدولااة العثمانيااة اااام 1908م لاام تسااحع الدولااة العثمانيااة يوات ااا ماات
األ ارلااي اايرانيااة التااي اسااتولت ا ي ااا سااابراً ولاام تنسااحع الر اوات العثمانيااة ماات األ ارلااي اايرانيااة بساابع ألحااا البوساانة
وال رسااك بامبراشوريااة النمسااا والمداار والتوس ا الروسااي فااي األ ارلااي اايرانيااة

)1

وايت ااا الروسااي البريشاااني فااي  31ع

 1907ال ي تم بمودبا ترسايم ايارات بين ماا فأصابت الدا ت ال امالي مات ايارات تحات الن او الروساي أماا الدا ت الدناوبي من اا
ل ل ن و البريشاني وسبع
اي

ا ايت ا يعود أساساً الح تنامي الن و األلماني في ال ر األوسش .)2

فلان اات مساااد ايارات األ ريايت النساتورييت دفا

ا ا األمار ح وماة ايتحااد والترياي لبراات الولا ا اح ماا ااو

ولما عرت روسيا وان ت ار بعدم ايرتياح مت ا ا الولا مارسات لاغوشات يوياة ا اح الدولاة العثمانياة التاي ياومات

اللغوشات السياسية في البداية ول ت في اام 1911م اندلعت حرع شراب س الغرع ليبيا) التاي احت ات مات يبال ايشالياا
فالااشرت الدولااة العثمانيااة الااح تعااويض المتلاارريت وويعاات ات اييااة اسااتانبول باايت ممث ااي أربا دول فااي  17ت اريت الثاااني

.)3 1913

اناادما باادأت الحاارع العالميااة األولااح أا ناات ايارات الحياااد ول اات الااروس بااديوا بتحريااك األرماات واأل اراد والنسااتوريوت

المودااوديت باايت حاادود اال مات الدولااة العثمانيااة واايرانيااة واسااتغنل األ ارلااي اايرانيااة ليروماوا بن اااشات معاديااة لااد الدولااة
العثمانية مما أثر ا ح العثماانييت ثيا اًر

)4

اي انا فاي ااام 1917م حادثت الثاور الب ا ية فاي روسايا مماا الاشر ا الاح أت

تع اات انسااحاب ا ماات الحاارع العالميااة وويعاات ات اييااة بريساات ليتوفسااك) ماا الدولااة العثمانيااة
مباحثااات دديااد فرااد د اال الدااي

العثماااني فااي حالااة ماات التحااالف م ا الدااي

ا ه الحالااة تش باات اداارات

األ ربيداااني و ا ا ساابع م ا ة فااي دا اال

ايرات  )5ا تحرك في انوت الثاني 1918م الداي العثمااني باتدااه أ ربيداات واساتمر لاك حتاح ا ر ح يارات ووصال فاي
ح الح با و) وأا ت اساترنل أ ربيداات ول ات ا سه ايساترنلية لام تساتمر ألت دول التحاالف ويعاوا ا اح ات ايياة ساحع
الراوات وتام أرغاام الدولاة العثمانياة ا اح اينساحاع الاح ماا يبال ااانت الحارع العالمياة األولاح حساع بناود دناة مااودروس
التي ويعت ا الدولة العثمانية م بريشانيا فاي  30ت اريت األول 1918م التاي ساميت نسابة الاح ميناات يحمال ا ا ايسام فاي
د ير لمنوس .ونصت

لك ا ح انسحاع الروات العثمانية المتوادد في مال ايرات .)6

ثانيا :التطورات السياسية في مرحلة التأسيس وتأثيره على العالقات بينهما
 - 1تركيا من حرب االستقالل حتى إعالن الجمهورية(1923-1919م).
بعد تويي

ويية الموصل

دنة مودروس تم احتنل وترسيم فع ي لما تبرح مت اامبراشورية العثمانية فاستولت بريشانياا ا اح امال

مال الع ار حالياً) واستولت ايشاليا وفرنسا ا اح دا ت مات منشراة المتوساش مات تر ياا الحالياة يونياا وافياوت
)7

تعاد ال حظاة
وانشاليا والن ) واستولت اليوناات ا اح ساميرنا أ مير) ولاواحي ا  .مات د اة أ ارى فاات أثيناا التاي انات ّ
مناسبة لتن ي م اروا ا ال ار العظمح اليوناات ال بيار  )Megali Ideaالا ي اات يلام نظرياا الرساشنشينية أيلاا ترادمت
“ (1) Ismail HakkiGoksay,GagadasislamUlkeleriTarihi, Isparte, 1997, s.112 ; Ismail SafaUstun, “ Iran , Safeviler
den Gunumuzekadar”, TurkiyeDiyanetVakfiuskanAnsiklopedisi , C.22 , Istanbul, 2000, S.402.
(2) Saray, Op.Cit., S.102.
(3) G. Setinsaya, Op.cit., S.166-167.
(4)BarişCin, Türkiye- iransiyasiilişkileri (1923-1938), istanbul 2007, s. 36-37.
(5)Saray, Op.Cit., S.104-106.
;(6) Ibid.
عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ،مكتبة األنجلو -المصرية ،ج ،1القاهرة ،1994 ،ص.245
( ) 7حميد بوزرسالن ،تاريخ تركيا المعاصر ،ترجمة حسين عمر ،دار كلمة والمركز الثقافي العربي ،بيروت ،2009 ،ص38؛ مصطفى الزين،
ذئب األناضول ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن ،1991 ،ص114؛ احمد نوري النعيمي ،الحياة السياسية في تركيا الحديثة -1919
 ،1938دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1990 ،ص.13
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س اريعاً نحااو األنالااول الاادا ي و ااي األ ارلااي الت اي يياات صااعوبة فااي الساايشر ا ي ااا وفااي  16ار 1919م ساايشر
الروات اين ي ية وال رنسية واييشالية ا ح العاصمة استانبول .)1
فاي المرح ااة األولاح

اناات المراوماة العثمانيااة لنحاتنل لااعي ة ووحااده داي

ال اار بريااد الدنارال ااظم ياار ب اار

ااات ياااد اًر ا ااح مراومااة ن اايشة فرااش فااي المنشرااة الحدوديااة م ا الرويااا  .بالمراباال ت ا ّ ت فااي معظاام المناااش العثمانيااة

منظمااات مح يااة م ت ااة لاام تلاام م مااا ب غاات حيويت ااا سااوى ث ااة ماات الود ااات اام فااي الغالااع ماات ألمساايوليت المح ياايت

السابريت لنتحاد والتريي))  .)2في اام 1919م نصع مصاش ح ماال

)3

م ت ااً اامااً ا اح الداي

الثالاث فاي صمصاوت

وأو اات اليا م ااام ن ا ر ساانح الر اوات العثمانيااة بساابع انت ااار ال ولااح و ااية الس ا شات ماات حاادوث مدااا ر باايت األي يااات
والشوالااف فااي المناااش

ات التر يبااات السا انية وايثنيااة المتعاادد وبااديً ماات نا ر ساانح الراوات العثمانيااة وتساريت الدااي

استشار مصش ح مال أت يدري اااد تنظايم ل راوى المبعثار الرافلاة لعاود اليوناانييت واألرمات يسايما بعاد أت اساتشاات
الروات اليونانية د ول سميرنا أ مير) في  5أيار 1919م .)4

أا ت مصش ح مال المراومة المس حة لاد الراوات المتحال اة واحتنل اا أل ارلاي بانده وفاي  22ح يارات 1919م
أش ا ماات أماساايا ناادات التماارد ا ااح ح ومااة اسااتانبول وت رتا بحارار غالبيااة السا ات فااي األياااليم األنالااولية .وأصاابت ماايتم ار
ارض روم فااي  23تمااو و ساايواس فااي  4أي ااول 1919م المنظّمااات ماات يباال ود ااات مح ياايت أولااح منااابر المراومااة التااي

رس ا م انة مصش ح ماال ا ايم ل مراوماة .الا ي أت ا مات أنرار مر ا ا وياااد اساتراتيدي
انت لعي ة التنسي اي ان ما ّ
لتحر ات السياسية  .)5مت دانع ر رفض مصش ح مال م رور فارض انتاداع أمري اي ا اح ماا تبراح مات اامبراشورياة
العثمانية و و الم رور ال ي ات بعض الرومييت يعده ال رصة الوحيد انرا األمة التر ية .)6

ويعت معا د سي ر في  10أع 1920م التي فرلت تد أت اامبراشورياة العثمانياة ا ُمانت دا ت بيار مات ترايياا
الغربياة ل يوناات فلانً اات منشراة أ مياار وحصا ت فرنساا ا ااح العدياد مات الوييااات الدنوبياة وفرلات ساايشر دولياة ا ااح
المل اااي

ونص اات المعا ااد ا ااح ايام ااة دول ااة أرمني ااة ومنشر ااة ردي ااة ات ح اام ات ااي م اات المم اات ات تحص اال ا ااح

ايسترنل ووصف مصش ح مال المعا اد بأن ا ح ماا باااادام ا اح تر ياا .

)7

أدت لاغوشات ح وماة اساتانبول برلاساة

رليس الو رات الدديد داماد فريد با ا المييد ل تعاوت م الروات المحت اة والتاي تمث ات ا ه اللاغوشات فاي الح ام باياادام
وارسال ياوات لمرات اة أنصااره و ا لك الت ادي ا اح حاايت التمارد المنا لاة

ا ح مصش ح مال وال تاوى الصادر بحرّ
ل ماليااة الااح الم يااد ماات ت اادد ال مااالييت فاسسااو فااي  23ار  1920مد س ااً دديااداً فااي أنراار يااأتمر بااأوامر ح ومااة أنراار

( )1بوزرسالن ،المصدر السابق ،ص38؛ الزين ،المصدر السابق ،ص.114
)2( P. Dumont, Mustafa Kemal inventeIa Turguie modern Bruxelles, complexe, 1983, P.39.
3
( ) ولد في مدينة سالونيك في تركيا عام  ،1881تخرج من الكلية الحربية في استانبول عام  1905وفي عام  1910سافر إلى فرنسا ضمن بعثة
عسكرية ،ثم قاتل في طرابلس الغرب خالل الحرب االيطالية عام  ،1911شارك في حرب البلقان عام  ،1913وعين ملحقا عسكريا في
صوفيا فيما بعد .أصبح قائدا للفرقة ( )19في الجيش العثماني خالل الحرب العالمية األولى ،ولتميزه في القتال عرب بـ(كمال باشا) .قاد حرب
االستقالل الوطنية فيما بعد وتأسيس دولة تركيا الحديثة بعد عقد معاهدة لوزان عام  ،1923ثم أصبح رئيسا للجمهورية ،اجرى اصالحات
كثيرة في البالد ذات طابع غربي هدفت إلى فصل تركيا عن ماضيها العثمان ي ،وكان متطرفا في ذلك ،إذ دعم االتجاه التحديثي في تشريعات
قانونية وصلت لحد الملبس .استمر حكم مصطفى كمال الذي لقب بـ(أتاتورك) أي أبو األتراك ،حتى وفاته عام  .1938للتفاصيل ينظر:
مصطفى الزين ،أتاتورك وخلفاؤه ،ط ،1بيروت ،1982 ،ص113-111؛ تأليف ضابط تركي سابق ،الرجل الصنم ،ترجمة عبد اهلل عبد
الرحمن ،مطبعة الرسالة ،ط ،2بيروت ،1978 ،ص57؛ محمد زكي عبد القادر ،الحرية والكرامة اإلنسانية ،القاهرة ،1959 ،ص234؛
Ismet Bozbag, Bitmryehkavga: Ataturk- Inonu, Inoni- Bayar, Istanbul, 1993, ss. 11-78.
( )4الشناوي ،المصدر السابق ،ص24؛ وليد رضوان ،العالقات العربية – التركية ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ط ،1بيروت،2006 ،
ص.63
( )5بوزرسالن ،المصدر السابق،ص39؛ الزين ،المصدر السابق ،ص114-105؛ النعيمي ،المصدر السابق ،ص.22
( )6بوزرسالن ،المصدر السابق،ص39؛ ساجالر كيدار " ،تركيا الحد يثة" ،في كتاب تركيا بين البيروقراطية والحكم العسكري ،مؤسسة االبحاث
العربية ،ط ،1بيروت ،1985 ،ص.18-17
( )7بوزرسالن ،المصدر السابق،ص 38؛ سيار كوكب الجميل ،العرب واالتراك ،االنبعاث والتحديث من العثمنة الى العلمنة ،د.ت ،ص-111
.112
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ولاايس بااأوامر ح ومااة اسااتانبول وفااي 23نيسااات 1920م ارااد المد ااس الااوشني التر ااي ال بياار البرلمااات) ل ماار األولااح فااي
أنرر وانت ع مصش ح مال رليسا ل .)1

تحولات المراومااة الااح حاارع اسااترنل واد ات فااي المرح ااة األولااح الحر ااة األرمنياة التااي اناات ت اادد الرااوى الروميااة
وأا ناات ييااام دم وريااة وانلاامت الااح ايتحاااد السااوفيتي فااي  20ااانوت األول 1920م ساامت ل ااك

انشني ااً ماات الرويااا

الول السياسي لمصش ح ماال توييا

معا اد الصاداية واأل او ما ااتحااد الساوفيتي فاي ار 1921م فاأمت لح وماة

أنرر دب ة م مة س ل ا ي ا الحصول ا ح السنح ونرل يوات ا الح الدب ة الغربية لم ادمة الروات ال رنسية واايشالياة براو

وت بيد ا سالر بير أدبر ا ا ح الت اوض ومغادر األنالول .)2

استشار مصش ح مال الرلات ا ح دمي حر ات التمرد والمعارلة في األنالول والسيشر ا ح مدينة استانبول
بدوت مراومة ان ي ية حريرية وامل بعد ا ا ح ح د معظم يوات لد الدي

اليوناني في الويت ال ي انت ح مايتمر لنادت

ال ي منت ح ومة أنرر ولعية الم اوض التر ي الوحيد مت أدل ااااد النظار فاي اروش معا اد ساي ر و اات مات نتالدا

ا ل اليونات ا ح الصعيد الدب وماسي ووددت ح ومة ايحتنل اليوناني أت الروى العظمح التاي ن ا ت احاتنل األنالاول
مع ا يد ت ّت ان ا وتر ت ا وحيد في مواد اة ح وماة أنرار

)3

التاي يامات ب ات أ بار داوم بريااد مصاش ح ماال لاد

الروات اليونانية يستعاد أ مير في  26ع1922م وتم نت الراوات التر ياة

أ مير في  9أي اول 1922

)4

األمار الا ي أدى الاح فارار الداي
)5

دوت يتال في  19ت ريت األول 1922م .

يماة اليوناانييت والسايشر ب ا ل ن االي ا اح

اليونااني ودانته اات الادردنيل واساتانبول وترايياا ال اريية

ألغياات الس ا شنة فااي األول ماات ت اريت الثاااني 1922م وتاام فص ا ا ااات ال نفااة ولاام يعااد ال ي ااة يتمت ا بااأي س ا شة
دينية أو روحية

)6

ورس ت معا د لو ات المويعة في  23تماو  1923انتصاار ياوات مصاش ح ماال الا ي اساتعاد دا تاً

بي اًر مت ايرالي التي شالع ب ا الميثاا الاوشني ااام 1920م

ماا لام يعاد مشروحااً فاي ا ه المعا اد أمار دولاة أرمنياة

وحصل األرمت واليونانيوت والي ود ا ح ولعية أي يات في حيت لم يحصل األ اراد ا اح ح ام اتاي اردي

)7

فلانً اات

لك سد ت المعا د الغات نظام ايمتيا ات األدنبياة المعماول با أياام العثماانيوت وبموداع لاك تام اساترنل تر ياا بحادود ا

الحالية استرنيً تاماً .)8

أصاادر المد ااس الااوشني ال بياار يااانوت نا

دستو ار دديدا ل بند نا

ا ااح أت ت ااوت أنراار العاصاامة الرساامية لتر يااا باادي ماات اسااتانبول وأا اات

ا اح أت ت اوت تر ياا دولاة دم ورياة تساتمد سايادت ا مات ال اعع وفاي  29ت اريت األول 1923م
9

أنت ع مصش ح مال أول رلايس ل دم ورياة التر ياة واصامت اينوناو أول رلايس و رات ل اا ) وفاي  3ار1924م ألغيات

ال نفة وو ار األوياف وال ريعة ون ي ال ي ة وأفراد اال ت وتم مصادر أموال وممت ات وحرم مت الدنسية التر ية .)10
 - 2ايران من نهايات الحرب العالمية األولى حتى تتويج رضا بهلوي.

ات سياسة الحياد التي أتبعت ا ايرات أثنات الحرع العالمية األولح لم تددي ن عااً

اال ماات الر اوات اين ي يااة والروسااية ماات د ااة والعثمانيااة ماات د ااة أ اارى

)12

)11

ألن اا أصابحت سااحة حارع بايت

وا ااح أثاار ايت اييااة التااي اراادت باايت روساايا

()1الزين ،المصدر السابق ،ص114-105؛ بوزرسالن ،المصدر السابق ،ص.40
( )2بوزرسالن ،المصدر السابق ،ص.40
( )3الزين ،المصدر السابق ،ص.181-73
( )4الشناوي ،المصدر السابق ،ص.291 -265
( )5بوزرسالن ،المصدر السابق ،ص 40؛ رضوان ،المصدر السابق ،ص.68
()6بوزرسالن ،المصدر السابق ،ص.44
( )7المصدر نفسه ،ص.23
( )8المصدر نفسه ،ص44؛ الشناوي ،المصدر السابق ،الشناوي ،ص.304 -292
9
( )أحمد عبد الرحيم مصطفى،في أصول التاريخ العثماني،ط،3دار الشرق،القاهرة ،2003،ص .312
10
( )سيف الدين الكاتب،أطلس التاريخ الحديث،دار الشرق العربي،دمشق،2006،ص .127
)11( Karl Kruger, KemalistTurkiyeveortadogu, sev.Nihalonol, Istanbul, 1981, S.164.
(12) Peter Mansfie, OsmanlisonrasiTurkiyeveArapDunyasi, Ser.Nuranulken, Istanbul , 1975, S.108.
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الب ية والدولة العثمانية انت ت حالة الحرع بين ما ويررت الح ومة الروسية والعثمانية اينسحاع مت ايرات ما ادا الراوات

الروسااية الرويا يااة التااي لاام تعتاارف بالح ومااة الروسااية الدديااد والتاي برياات دا اال أ ارلااي ايارات بعااد انت ااات الحاارع العالميااة
األولح ان غ ت الدولة العثمانية بالتشورات السياسية الدا ية لبند ا وفي انيات ا م الح ات الا يت احت اوا مسااحات واساعة
مت أ ارلاي ا ولام ت اتم ثيا ار بماا اات يحصال اار حادود ا يسايما باند ايارات و ا ا الولا أفااد بريشانياا ثيا اًر التاي بريات
الرااو الوحيااد المساايشر فااي اي ارات وأرس ا ت اي ارات فااي ا ااد ح ومااة فياارو مياار ا  )1وفااداً ل م ااار ة فااي ماايتمر الصا ت فااي

باريس اام 1919م وشالبت بان ات الن و الروسي واين يا ي في اا

)2

لام ت ات ايارات شرفاا فاي الحارع العالمياة األولاح اي

أن ا تلررت ثي اًر ألن ا أصبحت ساحة ل رتال بيت أشراف الحارع وتعرلات أ ارلاي ا لنحاتنل المبا ار وواادت ا بريشانياا

بتن ي ال ثير مت المشالع فاي حاال انت اات الحارع بانتصاار ا وانادما انت ات الحارع بانتصاار ا لام تعار أي أ مياة ل مشالاع

اايرانية وانما الع س استغ ت فرصة انسحاع الروات الروسية وبدأت ت شش لعرد ات ايية دديد م ايرات .)3

يام السير برسي و س المندوع السامي البريشاني باللاغش ا اح الح وماة اايرانياة ل توييا ا اح ات ايياة فاي  9ع

1919

)4

لحمايا ااة الم اسا ااع الت ا ااي حررت ا ااا بريشانيا ااا ف ا ااي الحا اارع العالمي ا ااة األولا ااح ف ا ااي المد ا ااايت السياسا ااية والعسا ا ا رية

واي يتصادية وادت ا ه ايت ايياة انت اساة لنظاام الح ام فاي ايارات ألن اا انترصات ثيا ار مات ساياد الح وماة اايرانياة
تستشي الح ومة البريشانية واايرانية تمرير

ه ايت ايية بسبع ادم مصادية البرلمات ا ي ا .)6

)5

ولام

انت ال ولح اييتصادية والمالية السمة الممي ايرات بعد الحرع وأت س شة الح ومة المر ية انت ب م راود

أو معدومة و انت س شة أحمد اه

)7

 -أ ر ح ام ايرات مت الرادار  -ال يت ح ماوا ايارات منا ااام 1779

)8

ي تتعادى

حدود مدينة ش رات وأصبحت الدولة فايد ل س شة والمسلوليت المودوديت في الس شة ي س شات حريرية ل م فلنً ات لك

انغماااس ال اااه بالم ا ات والمن ااي المودااود فااي أوروبااا و ااات يعااي

حيااا الب ا

والتاارف

)9

ويصااف رلااا ااات الول ا

الدا ي يالنً أننا ي ن ب بايي ح ومات العالم أنناا أصاحاع حلاار اريراة منا األ ل ول ات ي توداد لادينا ح وماة اناد ا

ه المسيولية ا ندد أت د ت بير مت ايارات يادار مات يبال ريساات ا االر ت اك المنشراة والاويت المرادم لح وماة أحماد ااه

و ويت غير حريري و و ابار ات تصريف أامال ف ه الح ومة تتحرك وف ارادت ا ولايس وفا مشالاع اعب ا مماا يبعاد
المساافة بايت ال اعع والح وماة وي توداد نااك ياو اسا رية ل اا ويت ل اوشت وانماا ويت اا ل ح اام وي توداد نااك ياوانيت أو
أنظمة وي يودد محا م المودودوت م فرش ابار ات ردال ديت ومحا م يب ية و ي أيوى يانوت في البند ال سااد منت ار
في البند وال عع يعي

في حالة مت المعانا .)10

سبع محاولة تويي وفرض ات ايية اام 1919م ويد حر ة يومية دديد في ايارات فأصابت فاي دميا أدا ات ايارات

حالة مت حايت المراومة لد

ه ايت ايية وظ رت حايت اصيات ومسيرات من ا تمرد مرااشعتي دن ال وما نادرات وأدت

ا ه ايحتدادااات والمساايرات الااح اسااراش الح ومااة وااادت الح ومااة الدديااد المت ا ة ا ه ايت اييااة م غااا دوت أ ا موافرااة

1

( (فيروز فرمانفرما(نصر الدولة) ولد عام1889م ،عين بارز وسليل أسرة معروفة وأحد أحفاد فتح علي ،ترأس عدة وزارات بعد الحرب العالمية
األولى ،ويعد من أهم الشخصيات السياسية التي ساعدت رضا شاه على تأسيس حكم مركزي قوي في إيران ،سجنه الشاه نهاية المطاف ثم
قتله عام  1937م.ينظر.آرنولد إبراهيميان،تاريخ إيران الحديثة،ترجمة:مجدي صبحي،المجلس الوطني للثقافة والفنون
واألدب،الكويت،2014،ص .276
(2) Yildirm , Op.cit, S.24.
(3) Ibid.
(4) Brockelmann ,Op.cit , S.420.
(5) IskenderGokalp , KemalizmveislamDunyasi , Istanbul, 1990.
(6) Getinsaya , Op.cit., S.770.
) (7احمد شاه:ولد عام 1896م ،ورث عرش القاجاريين عام 1909م ،وهو الزال حدثا ،وصل سن البلوغ عام1914م ،آخر ملوك القاجار ،كان
يفتقر إلى السلطة خائفا على حياته ،غادر البالد بعد انقالب حوت عام 1921م ،توفي في باريس ودفن في كربالء عام 1929م.ينظر.احمد
شاكر عبد العالق:إيران في عهد احمد شاه1925-1909م،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية اآلداب،جامعة الكوفة.2008،
(8) Yildirm , Op. Cit., S.25.
(9)Ibid.
(10) Cin, Op.Cit., S.39.
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و ا ا يثباات ات و ياار ال ارديااة البريشاااني لاام يوف ا فااي

سياست م ايرات ول ت الح ومة البريشانية لم تيأس ف ي اام 1920م دات الدنرال دموندابروسنيد بديً مت ال اورد ارو ت

ال ي انت

فسعح الح ت يل ح ومة مر ية ات س شة يوية في ايرات تساعح الاح حماياة

سياسة م ت ة ات سياسة

مصالت اين ي في المنشرة ول اي يصال اين يا الاح ماا يريدونا فراد اساتغ وا
وال ي تم ااداده مت يبل روسيا اام  1879لي وت ا اً في ايرات

)2

ا اك توغااي) الا ي اات ا حر اة وحدوياة

اي أن تم ا ل بعد مد يصير مت الرياد وحل مح ا

لابشاً صغي اًر في مراشعة ا اك اسم رلا ات و ات ردنً حريصاً ويحع أت يعمل م اين ي

تم سحب الح صا وف

اين ي ويام بتن ي السياسة التي ش ب ا اين ي من ويد وصل األمر الح ت يلة وادر أدارياة ل اي يساا موا فاي ا ه ال شاة

وباادأ اين يا ي ااروت بالصااح ي ساايد لاايات الااديت الشباشبااالي فرااد يااام اين ي ا بالغااات ات اييااة اااام  1919التااي لاام يواف ا
ا ي ااا ال ااعع وياااموا بااااداد ح ومااة وشنيااة مواليااة لنن ي ا تواف ا ا ااح التعاادينت التااي أد ار ااا اين ي ا ا ااح بعااض بنااود

ايت ايية السابرة وبديا باستغنل الشباشبالي في أول األمر ومت ثم اساتعدوا ل رياام بحر اة انرنبياة بريااد رلاا اات و اانوا
في عارات م ينددوت بروسيا الب ية وما لدي ا مات نياات اساتعمارية وياد ف ار اين يا بعاد اينتاداع أت ي اوت فيارو ميار ه
رليس ااً ل ااو رات فااي الح ومااة الدديااد ول اات بساابع أن ا

ااات م اول ااً ماات دانااع اي ارات انااد اب ارام ات اييااة 1919م ممااا ااوه

صورت أمام ال عع وفلل اين ي مديت سيد ليات الشباشبالي بديً من

)3

.

ياادم رلااا ااات ال ا ي ااات م ا اًر مساايويً ااات منشرااة ااا اك الااح الساايد لاايات دام ااً اس ا رياً وظ اارت ا نااا موافرات ا

لمشالع اين ي

وبدأ بالتحرك العس ري و ات يييد اينرانع بادوت ا ارياة الادمات بعاد ندااح اينرانع فاي ايارات التراح رلاا

ات بسيد ليات وأفراد مت الروات المس حة لمت شة امل أا ت سياسة العدات لروسيا الب ية و ات يرى أت مت وادع
الح ومة المر ية او التصادي لداادات والت ديادات الدا ياة وال اردياة وبعاد َاسام رلاا اات بعادم تاد ل الراوات اين ي ياة
انااد ا ال اااه ماات الح اام باادأ يتحاارك بحريااة تامااة وفااي ااباش 1921م ياااد الراوات المودااود فااي ااا اك الااح منشرااة يا ويت

مال ايرات ومت ثم تحر ت باتداه ش رات في  16باش واند َا م احمد اه بما يروم ب رلا ات ش ع مت دنوده لرور
الدف ار ات المدت اايرانية ول ت يوات رلا ات لم تواد أية مراومة ت ر ود ت يوات الح المدت بدوت أية مراومة و نل
مد يصير تم نت يوات مت السيشر ا ح ش رات .)4

بعااد نداااح اينراانع فااي اااام 1921م نصااع رلااا ااات ن سا و يا اًر ل اادفار ويالااداً ل راوات العسا رية مااا تاام تعياايت

ليات الديت الشباشبالي رليسا ل و رات
مع اام ب اال أ اان

)5

أت اينرانع الا ي ندات فاي الابند اات بمساااد اين يا

وول ا نظااام مرايبااة لعماال الااو ارات و ا ااح األ ا ا

وبادأ رلاا اات يعمال

الم ماايت فااي الاابند ل اات لاايات الااديت رلاايس

الااو رات لاام يسااتشي أت يدااري اصاانحات حريريااة ا ااح أرض الواي ا األماار ال ا ي الااشره أت يراادم اسااترالت بعااد ماارور ثنثااة

أ ر مت استنم المسيولية ومت ثم ترك البند .)6

بدأ رلا ات نل المد مات  1925-1921ببناات ميسساات الدولاة والح وماة ايلا ف ايلاً حتاح أصابحت يوياة ا

وص ت الح دردة سمت ل أحمد اه بم مة ت يل الح ومة وأصبت رليساً ل و رات وا ات تو يا المسايوليات تارك ال ااه أدار

الدولة الح رلا ات ثم بدأ بدولت الح أوروبا لغرض السياحة وبعد أت َّثبات وداود الدولاة وسانمت ا أ ا رلاا اات يداس
ناابض ال ااارر ااي ارنااي لماادى يبااول م لسياسااة النظااام الدديااد و ااات ا ااح َاساام بلاارور أد ارات اصاانحات دديااد يباال الباادت
بسياسة النظام الدديد وفي  30ت ريت األول 1923م ن رت دريد رسمية بياناً اات لساات رلاا اات داات فيا أنناي لحاد
ا ه ال حظاة م ااغول بال ايوت العسا رية ل ابند فراش ألننااي ا اح ينااااة باأت الراو العسا رية تلامت نداااح أي أدارياة أ اارى

(1)Yildirm , Op. Cit., S.26.
(2) Mansfield , Op. cit., S.108 ; Kruger , Op.cit , S.165.
(3) Cin, Op.Cit., S.46-47.
(4)Yildirm , Op. Cit., S.27.
(5) Ibid, S.28.
(6) Ibid .
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وا ااي م أت ت ماوا أت رلااا ااات يريااد نظااام دم ااوري وأت ال ا يت ي

آب2015/م

ااوت ات ت ااوت ا ه الدم وريااة مثاال حااال تر يااا و اصااة

الع مات أيول ل م ن وا ي فأت رلا ات يد الترح م ا مات م وريت في البند وأصدر البيات التاالي

أت التداارع ياد

أثبتت أت ا ح و رات الح ومة أت ي ي وناوا فاي حالاة تعاارض أو تلااد لتش عاات اعوب م نعام ا ا او المبادأ الا ي تنش ا
من

ه الح ومة وف رغبات عوب ا وم ماا ي اوت الاثمت فاي الن اياة نرياد أت نعارف رأي ال اعع اات ف ار الدم ورياة وماا

يتحاادث انا بعااض األشاراف وا ااح الدميا أت يبا لوا د ااود م ماات أداال ااصاانحات وا ااي م أت ي ي اوا دميا العرايياال وأت

يسا ادوننا في ن وض البند وتأميت حرمة الديت في البند وتأميت اساترنل الابند وترويت اا و ا ا نداد أت دميا المواشناوت
الم صوت يحرصوت ا ح

ه النراش وا ينا أت نعمل سوياً لتحري

ا ه المشالاع  .)1اي ات رلاا اات ياد الاشر ل ت اي

ات ف ر اانت النظام الدم وري بسبع لغوشات الع مات وابرات النظام ا ح ما و ا ي .
انت أحادى أدا ات الابند و اي و ساتات لام ت لا لامدار المر ياة ل ابند وفاي ااام  1924حادثت في اا انت الاة

بياار وأسااتشار رلااا ااات ماات ا ماااد ا ه اينت الااة وفاارض النظااام المر ا ي في ااا ممااا اد ماات ااعبيت

وفااي  14ااباش

 1925يرر مد س الناواع ااي ارناي مانت رلاا اات صانحيات واساعة مات انل ياانوت صادر فاي ا ا ال صاو
ي وت رلا ات اثبت ودوده و اد مت ن و ه في الح ومة ا ح حساع اه احمد

وبا لك

ر م وك ال ادار وفي اام 1925م تام
)2

تنصيع رلا ات بدردة اه و لك اندما ات اه احمد في دولت السياحية في أوروبا .
انعرد مد س النواع في  28ت ريت األول 1925م ويرر لارور اا ل ال ادااريوت مات السا شة وااشاات صانحيات

واسعة الح رلا ات بااداد دستور دديد ل بند وبعد مد يصير يرر المد س ا الة س شة ال ادار وتعييت رلا ات نالبااً
ل اه وت ي بت يل الح ومة واندما أدتم المد س في  12انوت األول 1925م أت

تا ال ا ن اه وتنصيب في  13انوت األول 1925م وتنصيب

المدتمعوت ا ح منت رلاا اات

ا ا ا ح ايرات وفي الويت ن س أمار رلاا اات باا اات

ولاي الع اد محماد حسات ميا ار ي مات مسايوليات وشارده مات الرصار ومات ثام ن يا اات شريا يا ويت الاح بغاداد

)3

وفااي 25

نيسااات  1926لرااع بم ااك الم ااوك وأصاابت أول اااه ب ااوي يد ااس ا ااح العاار فااي ايارات من يااا ح اام ال ادااار الا يت ح ماوا
ايرات من اام 1777م .)4

ثالثاً :تأثير المشكلة الكردية على العالقة بين البلدين:

بعد انت ات الحرع العالمية األولح اا ت ايرات حالاة مات ايلاشراع السياساي وايدتماااي و اات فاي اغ اع أدا ات

البند حر ات تعمل ألدل استرنل البند وسد ال راغ ال ي أحدثتا الراوات البريشانياة والروساية والعثمانياة بعاد انساحاب ا مات

البند  .)5مت نل ات ايية سي ر في  9ع  1920م ا م اين ي التد ل في ايرات وتر يا وال ي بسبب أصبت لدي ما م
م ترك وتراربا لبعلا ما أ ثار فظ ارت ساوات فاي ايارات أو فاي تر ياا حر اات يومياة تناا ض ايساتعمار وبسابع حالاة اادم

ايسااتررار وال ولااح أصاابحت الح ومااات اناات فااي حالااة ماات ااادم ايسااتررار و اناات الح ومااة المت ا ة فااي اااام -1918

1919م تعاني بسبع التمرد في منشرة دينت و أ ربيدات والمنشرة ال ردية .)6

انت تر ياا وبسابع حرب اا ما اليوناات فاي ااام 1920م حاولات تع يا انيات اا أ ثار ما الادول ااسانمية يسايما
ايرات وأفغانستات بدواف وم اار دينية وات السبع ال ي دف تر يا لتع ي انيات ا م ايرات نتيدة لمويف بريشانياا ألن اا

سعت الح تحشيم الدولة العثمانية أثنات الحرع العالمية األولح وأ ت تدام اليونات في حرب ا م تر يا مت الناحية المادياة
والمعنوية ل ال لاك تحااول تر ياا الحاا اللارر فاي المصاالت البريشانياة فاي ايارات وباالرغم مات اادم اساتشااة تر ياا مات
(1)Cin, Op.Cit., S.50-51.
(2)Yildirm , Op. Cit., S.29
(3)Brockelmann, Op. cit. , S.423-424.
(4)Yildirm , Op. Cit., S.29.
(5) Salahi R. Sonyel, Turk Kurtulus Savasiredispolitik a si , II, Ankara , 1991, S.231.
(6) Baskin Oran, Türk Dişpolitikasi, kurtuluşsavaşindan Bugüneolgular, Belgeler, Yormlar (Cilt-I- 1919-1980),
Istanbul 2001, s. 205-207.
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تع ي ا انيات ااا بالدردااة المش وبااة م ا اي ا ارت اي أت ناااك دواف ا م ااتر ة تدعاال ماات اللااروري ايداااد نااور ماات الت ااا م فااي
العنيات بيت الدولتيت فوصف س رتير الوفد اايراني نل مراب اة ما احاد ال

صايات التر ياة انياة مصاش ح ماال ما

ح ومة ايرات يالن نحت اآلت فاي انياة صاداية ما ايارات ات سا ير الدولاة العثمانياة السااب فاي ايارات براي لحاد اآلت فاي
ش ارات ولااو أت ا ا السا ير يااد فَا ّار ماات منصااب ول اات سا رتيره وأصااديايه وموظ ااوه أا ناوا ويل اام لح ومااة أنراار وماات اانل
ييت ساوف ترايم انياة صاداية دياد ما ش ارات باالرغم مات اللاغوشات التاي تمارسا ا بريشانياا ول ات أاياد وأياول انناا فاي
انية صداية ديد م ش رات .)1

ات احتنل الدولة العثمانية نل الحرع العالمية األولح ألرالي مت الدانع اايراني فلن ات السياسة الرومياة
التي انت د ا ح ع ايتحاد والتريي ولد حالة مت الر ا لادى الح وماة اايرانياة يت أ ربيداات انات محت اة مات يبال الداناع
العثماااني و اناات ا ه السياسااة ااعا ار لاابعض الرااومييت وفااي فتاار النلااال الرااومي ايي ارنااي ن داات الح ومااة اييرانيااة سياسااة
صارمة تداه ح ومة انرر  .بالمرابال انل ماد النلاال الراومي فاي تر ياا اات ا ام الم اا ل التاي واد ت اا اصايات اي اراد

فبعااد انت ااات الحاارع العالميااة ايولااح ماات اانل دنااة مااودروس وانسااحاع الراوات العثمانيااة ماات دمي ا المناااش تنبا اي اراد
الراشنوت ا ح الحدود بيت تر يا -ايرات بحالة فراغ اس ري وسياسي وباديا ي اعروت باأن م مساتر وت ل ا ا بادتوا بت دياد امات
الحاادود باايت الب ااديت وحاااولوا ايساات اد ماات ف اراغ الس ا شة المر يااة وأ ا وا يتحر ااوت باايت تر ياااو اي ارات أي اناادما يعارلااوت
معارلاة ماات يباال تر يااا فااأن م يااد وت الااح اي ارلااي اايرانيااة باساات دام أ ارلااي احااح الاادولتيت فااي م ادمااة ا ارلااي الدولااة
اي اارى وبااالع س ات ا ه ايحااداث سااببت تااوتر العنيااات باايت الب ااديت وأت اصاايات اسااماايل غااا الم رااع ساايم و الا ي
ا ا ر و ااال ور) و ااي ماات الع ااالر ال رديااة ال بياار فااي المنشرااة التااي

حاادث فااي اي ارات اد ايماار تعرياادا و اناات ا ااالر

أياادت اصاايات ساايم و اغااا فااي منشرتااي سااالماس وايورميااة اايرانيااة وفااي الغاارع من مااا تودااد مناااش اي اراد فااي سااوماي
وباردوساات الدب يااة فلاان ااات ات ساايم و ااات رليسااا لع ااير رديااة ممااا الاااف الااح ا ا العصاايات يااو و ااات ماادر ا مااا

ي ع حيث أن استغل ال رصة المناسبة في تحر ات .)2

ااات ال اادف الرليسااي لاا ساايم و ااو تأساايس دولااة رديااة ب اامت ا فااي غاارع اي ارات وماات ثاام ظاام اي اراد فااي المناااش
الم ت ة في المنشرة يسيما في تر يا الح

ه الدولاة  .)3و انل سانوات الحارع العالمياة ايولاح تحاالف سايم و ما روسايا

و ااات ا ااح رأس ال اادوريات الت ااي تح ااارع ايتا اراك وي ااام ب ااال دوم ا ااح تر ي ااا ما ا الدن ااود ال ااروس واس ااتغل س اايم و س اانوات
1918-1915م ا

انت الدول في صرار فيما بين ا وأن

مما اد في يو األ اراد وداود اادد بيار مات األ ا ا

ل فاي امال غارع ايارات وداود ياوي ون او اردي مساترل

)4

مات الربالال ال ردياة مداا يت مات الدولاة العثمانياة ل متاادر باألسا حة

وت ريب ا لحادت ا ل م في لك الويت تحولوا فيما بعد الح يو ميثر في المنشرة بعد أت ايمت سايم و ا اح ايولاار بادأ
بمد ن و ه الح ار مناشر اندما ات ا ما ال ايه شا و او مات ريساات اي اراد المايثروت فاي منشراة امدات وبا لك تحاول
األ راد الح يو ميثر حتح فاي اار حادود م ال ع ياة وأ ا وا يتش عاوت الاح تأسايس دولاة ردياة مساتر ة ويوياة فاي المنااش
التي يس ن ا األ راد و ا داف م تم يت ايرمت ومناصرت م لد ايتراك فلن ات ال دف الرليسي .)5
ااات ساايم و ا ااح ينااااة تامااة ا ااح ااادم تحري ا ا داف ا ااتمااادا ا ااح دماات ا

ل ا ا سااعح الااح توشيااد انيت ا م ا

بريشانيا فرام بارسال ال يه ش الح بغاداد فاي اياار 1919م لمراب اة ممثال بريشانياا يش اع مسااادت م لا فاي ت اويت دولاة
ردية ول ت البريشاانييت لام يييادوا ا ا الش اع

)6

وانادما ف ال سايم و فاي الحصاول ا اح تأيياد البريشاانييت بادأ ايساتعانة

(1) G. Çetinsaya, op.cit., s. 771.
(2) iran Hükümeti'nin Ankara'yabir sefare theyetigöderme kistemesiüzerine, bunam ukabil iran Hükümetne
zdindebirse firveyamümessilg önderilmesive konsolosluklarihdasi. Başbakanlik cumhuriyet Arşivi, fon kofu:
30.18.1 yer No: 3.26.20 Tarih: 28.6.1921.
(3) G. Çetinsaya, op.cit., s. 776-778.
(4) B. CIn, op.cit., s. 68; Necati Çankaya, Atatürk'ün Hayatikonuşveyurt Gezileri, istanbul, 1985, s. 147.
(5) Atatürkiünsöylevve Demeçleri, Ankara 1989, C. I-III, s. 44-45; G. Çetinsaya, op.cit., s. 779.
(6) N.Çankaya, op.cit., s. 149; Atatürkiünsöylevve Demeçleri, s. 44.
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بالروميوت ايتراك ممت م في نلال في دا ل اينالول وسعح سيم و الح درت شر البريشانييت وايرمت -الناسشوريوت
في المنشرة بترديم المسااد ل رومييت األتاراك فاي تحر اات م ل ا ا السابع بادت سايم و يأ ا المسااادات العسا رية والحاداات

الن مة واللرورية مت تر يا لتع ي توتر الحدود حتح أح م سيشرت ال ام ة في ريف  1919م ا ح المناش في دا ل

ايرات .)1

أودد سيم و ي را مت ايدا ل ح ومة اايرانية بسبع ن و ه المت ايد وياررت الاد ول فاي مواد اة اسا رية معا

الروات اايرانية في
معينة وبعد

يمة سيم و وت تيت يواتا

ه ال يمة ر

ثام أا نات الح وماة اايرانياة ا اوا ااماا اات سايم و ودمااتا وفا

وندحات
اروش

سيم و ن اش ا ح الداناع التر اي وفاي نيساات 1920م حصال ا اح اسا حة ثري اة لتد يا

يوات واستشار تدميع ا وتنظيم ا مت دديد ومعاود م ادمة األ ارلاي اايرانياة وتم ات فاي ع1920م مات السايشر ا اح
منشرتااي سااالم وروميااة والتراادم دا اال األ ارلااي اايرانيااة ا تم اات فااي اااام 1921م ايسااتينت ا ااح مراشعااة ااا اك فااي

منشرة

لدة مر ثانية .)2

ساااادت النداحااات التااي حرر ااا ساايم و ا ااح انلاامام اش اراف اديااد الااح دانب ا

أمااا الح ومااة اايرانيااة ف اناات تعااد

توس سيم و في أرالي ا ييعدو ون سايشر تر ياة ا اح أ ارلاي ايرانياة وبسابع لاك رفعات رساالة احتداا الاح الح وماة
التر يااة فااي اااام 1921م فااي الوياات ال ا ي د اال ساايم و فااي م اولااات اماال م ااترك م ا بريشانيااا والتوس ا فااي مناااش
ا رى األمر ال ي اف ر الح ومة التر ياة بوداود انياة بايت سايم و وبريشانياا فغيارت موي اا منا

وأرسا ت بريياة ألاح يالمراام

راوناادو أو دمياار باساام يالااد د ااة الد ياار دااات في ااا ات الدمااااات التر يااة التااي تتحاارك بحريااة فااي اي ارلااي اييرانيااة

والعرايية وتشالع بت يل دولة ردية و ي في

الح أ داف ا .)3

ا ت دم المصالت اين ي ية ل ا يدع ويف ن اش ا والحي ولة مت الوصاول

بعااد ن ايااة الحاارع العالميااة ايولااح انحصاارت معظاام ام يااات اي اراد فااي المنشرااة الحدوديااة باايت تر يااا وايارات بغيااة

ت ااويت دولااة رديااة غاارع اي ارات مسااتغ يت ال نفااات السياسااية وايلااشرابات األمنيااة ا ااح الحاادود باايت الب ااديت و ااات الراااد

اي راد ال يت تحر و لتحري دولة ردية في غرع ايرات تنرص م ال بر وايم انية المش وبة ل عمل السياساي لادام سايشرت م
وتوسااع م فااي الدانااع العسا ري

)4

وات اادف تحاار م ايساسااي بتح اريض ماات البريشااانييت لااد الح ومااة التر يااة مرتنعاايت

ا ح ادم رغبت م سيشر الدمااات ال ردية ا ح األرالي اايرانية وسعت بريشانيا الح ايرااف توسا سايم و فاي األ ارلاي
اايرانية ألت مص حت ا في لك الويت في وحد األرالي اايرانية .)5

يامت الح ومة اايرانية بارسال ممثال ان اا و او او ت اات الاح انرار فاي  24ح يارات 1921م لوياف داام تر ياا

لدمااااة ساايم و ولتويي ا ات اييااة أمنيااة م ا الح ومااة التر يااة

مااا ارس ا ت اي ارات وفااد الااح انراار و اناات ال راااتات ديااد باايت

الشرفيت اي ان ما لم يويعاا ا اح ايت ايياة المش وباة وفاي اع  1921م د ات الح وماة اييرانياة فاي م اولاات ددياد ما
الح ومااة التر يااة ا ارسا ت ايارات و ياار التع اايم العااالي ممتااا الاادوي اسااماايل ااات الااح انراار يدارات المباحثااات ماات اداال
ان ااات اصاايات ساايم و وايراااف الن اااش التر ااي فااي غاارع ا ربيدااات وتحرراات ا ه المشالااع فااي  30ح يارات 1921م ل اات

(1) G. Çetinsaya, op.cit., s. 780.
) (2محي الدين باشا عندما وصل إلى طهران في  7شباط  1923استقبل بحفاوة واقيمت له حفلة من قبل سيد كاشاني الذي كان قائد مجموعة
عسكرية موجودة في طهران منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني وحتى انه في اثناء الحرب العالمية األولى عمل لصالح الجيش العثماني.
لمزيد من التفاصيل ،ينظر:
Gökhan Çetinsaya, millimücadele'dencumhuriyet'etürk- iranilişkileri 1919-1925, kasm, 2000, C. XVI, sayi: 48,
s. 781.
(3) B. Cin, op.cit., s. 72.
(4) G. Çetinsaya, op.cit., s. 783.
) (5حول ما رفعه السفير التركي محيي الدين من التقارير سواء عن الشعب االيراني أو عن المواقف المؤيدة للحكومة التركية أو الشعب التركي
من قبل االيرانيون .ينظر:
Iran halkiningerekse iran hükümetinin Mustafa kemalpaşave Türkhük ümetilehindeyapti klarinümayişler
hakkinda Tahranse firimuhittinpaş a'ninraporu: BCA, Fon: 30.10.0.0 yer: 260.752.5 Tarih: 14.3.1923.

355

العدد22/

آب2015/م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

سايم و أصاابت لا ن ااو يااوي ماات انل الاادام الا ي حصاال ا يا ماات تر يااا وانادما ا ماات الح ومااة التر يااة باات ساايم و لا
انية ديد م البريشانييت اوي ت دام ا ل

وبعد أت سيشر رلا ات ا ح الح م في ايرات في اام 1921م ات شري

اينرنع العسا ري ومات اول اياماال التاي ياام ب اا او تأسايس داي
وحدات مت

ا الداي

لاد سايم و وتم نات مات

يمتا

حاديث وارالادي ياوي وفاي اع  1921م تحر ات

و فار سايم و فاي  21اع مات العاام ن سا

 )800حصات ومدفعات و  )1000يدئ م أس حت م .)1

ارع الاح تر ياا ومعا

وفااي اي ااول 1921م شالااع يالااد المنشرااة ايمانو ااات ببرييااة الااح الرالااد التر ااي او دمياار المودااود فااي راوناادو يااداوه

بتس يم سيم و ال ي د ل اي ارلاي التر ياة مت ماا ايااه بالرياام بن ااش معاادي لاد الادولتيت وانادما تام الرابض ا يا سا م الاح

ايرات .)2

بااالرغم ماات اال الم اولااات التااي ادرياات م ا الدانااع ايي ارنااي فااي مرح ااة النلااال وايسااترنل اي ات شمااوح تر يااا

ورغبت ااا انااا ا باار ماات اداال تع يا انيات ااا ما اي ارات وفااي افااة المدااايت ألت الح ومااة التر يااة فااي ت ااك المرح ااة اناات
تعشي ا مية بالغة لتشوير انيات ا م ايرات وصرح و ير ال اردية التر اي السايد يوساف ماال) فاي  21تماو 1921م
في المد س الوشني التر ي ال بير يالن نحت ايت نع

ات ايات الصداية التي ابرمنا ا م مد س ال عع اايراني .)3

ااات ماات األسااباع ل ااتأ ر ت ااويت انيااات ديااد باايت اي ارات وتر يااا ااو الن ا ار ال ا ي التاااري ي باايت الاادولتيت العثمانيااة
والص وية وبعد ا ال ادارياة والا ي اساتمر ملاات السانيت بسابع ال انف الما بي ال ايعي -الساني وماا نات انا حالاة اادم
ما ات السياساة التاي انت د اا حا ع ايتحااد والترياي التاي تمث ات بالعنصارية الشورانياة بناي شاورات) التاي ولادت

ايستررار

حالة مت الر

لدى الدانع اييراني فلنً ات اينسحاع مت ايرات وما ات مت تأثير بريشانيا ا ح أيارات وماا افر تا مات

ايرلااي ماات
صارار الع ااالر ال رديااة ا ااح الحاادود ماات الم ااا ل ومشالبااة ايارات فااي م اولااات الساانم فااي باااريس باابعض ا
تر يا

)4

وفي أيام حرع ايسترنل التر ية انت مسالة الحدود بيت تر يا -ايرات ا م ا المساالة ال ردياة وماا ندام ان ماا مات
)5

حايت التمرد واصيات سيم و غا) ا ح الحدود مما تسبع في تد ور العنيات بيت الب ديت .

استمرت الح ومة اييرانية في سعي ا لحل الم ا ل العالراة بين اا وبايت تر ياا ايران ات الح وماة اييرانياة و يار التع ايم
العالي ممتا الدوي اسماايل ات بص ة س ير فو العاد الح انرار بالمرابال فراد ياررت الح وماة التر ياة ارساال سا ير ا أو

ماات يمث ااا الااح ش ارات ل ااتت ينص ا ية ل ااا  .)6ويااد يوب اات ا ه ال شااو ماات دانااع الح ومااة التر يااة ب اال ايدابيااة حيااث ات
مصش ح مال وفي افتتاحية الح ع  TBMMفاي ايول مات ا ار  1922وفاي مسات ل نما وردود فع ا ياال مااي ي ات
مت وادبنا تروية انيتنا م الدار ايسنمية ايرات ولرد ا منا ماي ار يادوم ا

الاح انرار بدرداة سا ير ونحات ان اات ا

مت دانبنا ن عل ما يروي اواصر الترارع بيننا  .)7الس ير اييراني و نل تصريح لعدد مت الصاحف ياال انا مت الال وانا
يعمل سويا م ايتراك و و في شرير ين ات الم ا ل والمسالل التي يواد ا الب ديت .)8

) (1انظر القرار الصادر من حكومة انقرة في  12تشرين الثاني المرقم  ،338حول تقديم ،السفارة االيرانية طلب التماس بفتح قنصلية لها في
طرابزون وادابزاري الحتياج السفارة إلى هذه القنصليات.
lstanbul'dabulumanirankar- perdazliği'nin (konsolos) tasdikedilmesi. BCA, Fon: 30.10.0.0 yer: 260.752.9 Tarih:
28.10.1923.
(2) G. Çetinsaya, op.cit., s. 786-787.
(3) Mehmet Gönlübol- Cen sar, Atatürk veTürkiye'nin Dişpolitikasi (1919-1938), Ankara 1990, s. 89.
(4) B. Oran, op.cit., s. 358.
(5) Orhankoloğlu, Mazlummilletler Devrimerive Türk Devrimi, Ankara 1979, s. 68.
(6) G. Çetinsaya, op.cit., s. 787.
(7) B. Oran, op.cit., s. 360.
) (8كان سيمكو أسماعيل آغا رئيساً لعشيرة كردية ،وقد قام بالعصيان االول في المنطقة الحدودية بمساندة العشائر الكردية الكبيرة الموجودة بتلك
المنطقة مثل عشائر ( شكاكلر وكالهور ) ،التي كانت وراء عصيان سيمكو أغا في منطقتي سالماس (سالمز) واالورمية االيرانية ،فضالً عن
المناطق الجبلية ألمسماة بـ( سوماي وباردوست) التي يتواجد فيها االكراد ،وبسبب النفوذ المتنامي لسيمكو خلق نوع من القلق للحكومة
االيرانية ،وعليه دخلت الحكومة االيرانية معه في مواجهة  ،1920ونجحت القوات االيرانية في هذه المهمة ،وتفتت قوات سيمكوا ،التي كانت
مدعومة من قبل الحكومة التركية اال انه عندما علمت تركيا بأن سيمكوا له عالقة مع البريطانيين اوقفت دعمها له ،وعندما استلم رضا خان
الحكم قام بالتحرك العسكري ضد سيمكو ،وفر االخير في  21آب  1921الى منطقة باشكاله في تركيا ،وفي ايلول  1922تم القبض عليه
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أباادت روساايا ارتياح ااا لمسااار العنيااات وفااتت الرنصا يات باايت اي ارات وتر يااا و لااك يت روساايا يااد ايترحاات ات تدااري

ات ايااات باايت دول المنشرااة ل ااي ت ااوت االرااا امااام الن ااو البريشاااني ال بياار فااي المنشرااة و ا ا ايرتياااح تد ااح ماات اانل لرااات
الممثل السوفيتي في انرر ارلوف) م الس ير اييراني ممتا الدوي) في  7تمو 1922م ويد الرح مصش ح مال شابا
في

ا ا ل رات اارع في ات امتنان ل صداية بيت الب ديت لحل الم ا ل بين م ويال  ...نا ن عر بالنر
ات ايرات ل ا ثرل في

صديرنا ايرات) ات التدم

ه المنشرة و ي دولاة م ماة

)1

واا

نما

في دا نا لغياع

الياوم تر ياا فاي نلاال ا

ال ي و ليس فرش لمص حة تر يا ولو ات لمص حت ا فرش لما اات سا ك الادمات ب ا ه ال مياة ال بيار ول اات نلاال ا يصاير
ايداال وي يسااتمر شااوين فتر يااا تااداف ااات دول ال اار اامااة وتر يااا تع اام دياادا ان ااا سااتتحرك سااوية م ا غير ااا ماات دول
ال ر

)2

وفي لرال م الس ير ايفغاني ابو العوف) في الح ل المرام ا ح رف الس ير اييراني ممتا الدوي) فاي 14

تمااو  1922م يااال مصااش ح مااال ات الدولااة الع يااا اييرانيااة اناادما اياادمت ا ااح فااتت سا ار ل ااا فااي انراار فان ااا يااد ايناات
ممتااا الاادوي اسااماايل ااات س ا ي ار ل ااا مي ااد ب ا لك توادااد ا ا ااح الساااحة ايي يميااة والدوليااة ...واننااي ا ااعر بااالغرور لمااا

اسمع مت نم الس ير بأت ايرات ستت

مت الن و ايدنبي في بنده .)3

ا ااح اثاار النوايااا الحساان التااي اباادت ا الح ومااة اييرانيااة تداااه تر يااا ول ااي ترااوي العنيااات والم اولااات بصااور ديااد
ياماات تر يااا بارسااال محيااي الااديت) فااي  7ت اريت الثاااني 1922م لي ااوت سا ي ار لتر يااا فااي ش ارات ودااات ي ارار التعياايت ماات
نل ايدتمار ال ي اراد فاي  7ت اريت الثااني وصادر الرارار الماريم  )338 -1107حياث تلامت تعيايت يالاد ادناة وماا

داور ا محي الديت س ي ار لتر يا فاي ش ارات وبادأ م اام ام ا فاي  7اباش 1923م

ن س استربل بح اوه بير مت الح ومة اايرانية .)5

أولااح مصااش ح مااال ا ميااة يصااوى لعنيات ا الدب وماسااية م ا
صداية مع م و عر بالسعاد لتحست

)4

واناد وصاول الاح ش ارات فاي ال ا ر

اال ماات روساايا وافغانسااتات واي ارات وت ااويت انيااات

ه العنيات ألاتراده ات النلال الرومي التر ي سد ت ويالع واحداث في الصحف

اييرانيا ااة ا ات الحر ا ااة الروميا ااة اييرانيا ااة ت ا اايد بالحر ا ااة الروميا ااة التر يا ااة وتعا ااد ا مثا اال يرتا اادى ب ا ا ا ا ااح شري ا ا الحريا ااة
وايسترنل

)6

في البدايات ايولح لم ارحال النظاام الدم اوري فاي تر ياا انات العنياات ما ايارات غيار دياد ويم ات وصا ا

بأن ااا ااديااة والساابع يعااود الااح الر ا المودااود لاادى الاادولتيت وفااي لرااات مصااش ح مااال ما الصااح ييت فااي ا مياار فااي 17
ااباش  1923ب صااو

اي ارات يااال ات انياتنااا الرساامية ما اي ارات لاام تتب ااور لحااد ايت يننااا لاام ناارى فااي اي ارات ح ومااة

ااي ة و ار د وات ح ام ايرات ال اه) في حالة فرار امام اوربا ويودد في دا ل ايرات مد س تم انت اع االاال بمعاوناة

مت البريشانييت و ناك ا

ا

غير واايت يييدوت مثل

ه التود ات .ويودد ناك و ير الحربية اسم رلاا اات والا ي

ات لدي بعض الد ود الم صة ات ت يل مد س دياد ومات ثام ت اويت ح وماة دياد وابعااد الن او اين يا ي فاي الادا ل

اييراني وانا ايول بصراحة ات العنيات الديد والصميمية م ايرات ت وت مت نل رلا ات .)7

من قبل تركيا وسلم الى ايران ،واصدر رضا خان عفواً عنه  ،1925بعد ان اقسم امامه على الصداقة بينهما ،االمر الذي ادى الى اعالن
الحكومة االيرانية ايقاف تجريد االكراد الموجودي ن لديها من اسلحتهم وصادقت على االمتيازات الممنوحة لهم  .وكان الدافع وراء هذا التبدل
في اسلوب التعامل مع االكراد لسببين اساسايين  -:االول كسب االكراد الى جانبها وبالتالي قيامهم بحماية حدودها بكل سهولة من جهة تركيا،
اما الثاني فأن ايران ومن اجل تقوية نفوذها في المنطقة احتظنت االكراد اللجئين والقادمين من تركيا " ،العشائرالكردية ،للمزيد من المعلومات
عن هذا الموضوع ينظر:
Martin Van Bruinessen, "KürtAşiretlerivelrandevleti: simkoayaklanmasi", Kürdistan Üzerineyazilar, Çev.
Seldasomuncu, Istanbul 1992, s. 225-231.
(1) Gökhan Çetinsaya, "Atatürk Dönemi Türk- iranilişkileri 1926-1938", op.cit., s. 151.
(2) B. Cin. op.cit., s. 86-88.
(3) Ismail soysal, Tarih çelerive Açiklamalari ile Birlikte Türkiye 'ninsiyasal Andlaşmalari I. Cilt (1920-1945),
3.bs., Ankara 2000, s. 282-286; G. Çetinsaya, op.cit., s. 152-153.
(4 )BCA, Fon: 30.18.1.1 yer: 18-28.6 Tarih: 29.4.1926.
(5 ) BCA, Fon: 30.10.0 yer: 12.17.58 Tarih: 29.3.1926.
(6 ) Yildirm ,O.cit.,S.49.
(7 ) Genelkurmay Belgelerinde Kürtusyanlari I, s. 230-236.
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في  22باش  1923م الترح الس ير التر ي محيي الديت م ال ااه احماد وااارع لا اات امتنانا وياال لا

انا مات

دوااي ساروري ات اامال بايت دولتايت اسانمييتيت اظيمتايت  .)1وبادأ السا ير التر اي لادى وصاول الاح ش ارات برفا التراارير
اما ي ا ده الح أنرر

)2

و عر محي الديت بارتيااح لتعيينا سا ي ار فاي ايارات وبسابع الولا الددياد يامات الح وماة اييرانياة

بارساال وفااد دديااد الااح انراار يداال باادت صا حة ددياد ماات الم اولااات ومشالبااا ب ااتت ينصا ية فااي ا مياار وش اربا وت اي ات
ح ومة انرر وافرات فاي يرار اا الماريم  )338-11الصاادر فاي  12ت اريت الثااني 1923م ب اتت ينصا ية ل اا فاي ش اربا وت
فرش وات ح ومة انرر صاديت ا ح ينص يت ا المودود في استانبول .)3

يبل اانت النظام الدم وري في تر يا بيوم واحد اصبت رلا ات) رليسا ل و رات في ايرات وتم ابانغ الدميا باأت
نظام الدم ورية يد حل محل نظام السنشيت .باانت الدم ورية في تر يا ومت ثم الغاات ال نفاة فاي  3ا ار 1924م وتام
فصل الديت ات السياسة

ا الس وك ياب حالة في الدانع ايي ارناي و صوصاا ا ماات الاديت ااترااد م أنا أصابت االراا

امام توشيد العنيات بيت الب ديت

)4

في ايار1924م اب غ و ير اردية ايرات بريشانيا ات رغبة روسيا في ايدااد حالاة مات

حايت ايت ا بيت ايشراف الثنثة ايرات -تر يا -ايفغات وباالرغم مات موافراة الح وماة اييرانياة ا اح المرتارح الروساي اي
ان ااا لاام تعياار لا ا ميااة بالغااة والساابع فااي ا ا يعااود الااح انت ااا ايارات سياسااية تاوا ت الرااوى فلاان ا ات ودااود انيااة باايت
الح ومااة التر يااة وساايم و ممااا دعاال الح ومااة اييرانيااة ي تث ا بتر يااا ح ومااة انراار ) وفااي بدايااة ا ر نيسااات اب ااغ و ياار
اردية ايرات الس ير البريشاني بأت  )2000مات مي ي اات اي اراد الراادموت مات تر ياا ياد سايشروا ا اح ا ارلاي ايرانياة وات

ييت اي راد ينووت ا يامة دولة ردية في دا ل ايرات وفي ن اية

ر نيسات اب غ رلايس الاو رات ايي ارناي السا ير البريشااني

بأت الم اولات م الح ومة اييرانية ا دت ا اح ح وماة انرار ات تساحع يوات اا المتواداد فاي غارع ا ربيداات وا ي اا اادم
مسااااد اي اراد بااأي ا ل ماات اي ا ال وفعاان ارس ا ت الح وم اة اييرانيااة الااح انراار
التر ي لسيم و ما

ااو ت ااات) ماات أداال ويااف الاادام

رنا س ا فلن ات ساحع يوات اا مات غارع ا ربيداات واادم التاد ل فاي ايون ا الدا ياة ومات ادال

الوصول الح ات ايية سياسية بايت ش ارات وانرار وصال وفاد اي ارناي الاح انرار فاي  24ح يارات 1924م ل توييا ما الح وماة
التر يااة ات اييااة م اااب ة لنت اييااة التااي تاام ارااد ا م ا ايفغااات .ويااد اناات الم اولااات باايت الشاارفيت بنااات اي ات الح ومااة

التر ية لم تويف دام ا الن الي لسيم و .)5

اسااتغر اماال ممتااا الاادوي) فااي انراار مااد  )8ا ا ر ويااد ارساال برييااة ت نلااة الااح مصااش ح مااال فااي  14ا ار
بناياة ل يلاة السا ار الرادماة مات ش ارات فاي انرار  .)6وباالرغم

 1924ينت اب رليسا ل مد س الوشني التر ي وتام ت صاي

مت ودود مييديت ل ن الدولتيت اي ات اي تنف بين ما مودود مت مولاور العسا ر ومات دااا التددياد والتحاديث وات ان

الدولتيت ات اساس ما ديني وات ن ال

صيت لدي ما سياسة ادات تداه اين ي

اي ات العربات والصعوبات التاي واد اا

رلااا ااات) ا باار ماات الصااعوبات التااي واد ااا مصااش ح مااال) ل ا ا ندااد ات الم ارحاال التااي ماارت ب ااا تر يااا ااي مسااارات
تصحيحية بينما الول م ت ف م

رلا ات) وبسبع لك وغيره مات ايساباع اات رلاا اات ينظار الاح تر ياا نماو

يرتدى ب ويام بادرات اصنحات ام ة في ايرات .)7

(1 ) Abdulhaluk M. Çay, Her Yönüylekürt Dosasi, Istanbul, 1994, s. 412.
(2) Genelkurmay BelgelerindekürtIsyanlari I, s. 291-307.
(3) Ahmet Özgiray, "Ingiliz BelgeleriIşiğinda Türk- Iran siyasiIlişkikileri (1920-1938)", Atatürk Dönemi Türk
Dişpolitiksi- Makaleler- Yar. Haz. Berna Türkdoğan, Ankara 2000, s. 297-308.
(4) Abdulhaluk M. Çay, Her Yönüylekürt Dosasi, Istanbul, 1994, s. 412.
(5) G. Çetinsaya, "Atatürk Dönemi Türk- iranilişkileri 1926-1938", op.cit., s. 158-159.
) (6كان قد قال عصمت اينونو بحق هذا البروتوكول ما يل ي" :ان هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بيننا وبين الجارة ايران تم عن حسن النوايا
والصداقة بين البلدين في المجال االقتصادي من خالل العمل المشترك .ونحن بدورنا نرحب بها حيث انها بداية عمل وسوف نجني ثمار هذا
العمل في القريب العاجل" .ينظر:
A. Akşin, op.cit., s. 192-193.
(7) B.N. şmşir, op.cit., s. 456-457.
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مثل الغات ال نفة في تر يا لع ماات الاديت ال ايعة فاي ايارات ا اح أن اا ابتعااد اات الاديت و ا ا الولا

ال ا وك واودااد حالااة نرااا

آب2015/م

ا ناور مات

باايت ايشاراف حااول مسااالة ييااام الدم وريااة ينا فااي حالااة اانن ااا فااي ايارات سااوف يتساابع فااي

ظ ااور معارلااة دينيااة ايماار الا ي سااينت انا م اااشر وياايدي الااح ياااد حالااة الر ا لاادى ا مااات الااديت

ا ا ايماار دعاال

العنيات بيت الدولتيت نل الع ر سنوات مات امر اا ثري اة ومات د اة ا ارى اصابحت تر ياا بالنسابة ييارات نماو
ب ا فااي النظاار الااح الغاارع

)1

يرتادى

ات مر ا الع مااات المس ا ميت فااي اي ارات ااات يويااا و ااعروا بعاادم ارتياااح م اااانت تر يااا ن ايااة

ال نفة في ا .وبعد اانت الدم ورية عروا بتر يل ن و م ل ا السبع اارلوا ف ر ييام الدم ورية ف ردات مظاا رات فاي

ايرات يرود ا ا مات الديت لد رلا ات) و
تعد مر

وا دب ة معارلة ولمعالدة الحالة يام رلا ات) ب يار مدينة يام) التاي

ديني م م والترح ناك بعدد مت ا مات ا لتوليت ايمور ثم ن ار بياناا فاي ايول مات نيساات 1924م

ار فيا

ان مت المعارليت ل ر ييام الدم ورية و انت ح ومة انرر تنحظ وترايع ماا يصارح با رلاا اات ساوات اات الدم ورياة
أو ات ال ا ن ا ي  .ويد ت روا نبأ رفض الدم ورية في ايرات ب يت مت الح ت ثام ات الحر اات ايصانحية التاي اات يراوم

ب ا ال اه انت تستربل بارتياح مت يبل تر ياا  .)2ات السابع ورات ت ادي تر ياا ياانت نظاام الدم ورياة فاي ايارات يعاود الاح
اوي دعل اينرنع في تر ياا نمو داا لباايي الادول ايسانمية والثااني يعاود الاح رغباة تر ياا فاي ات تارى ايارات دولاة مساتر ة
و الياة ماات الن او ايدنبااي في ااا ومات الاادول التاي اناات تييااد ايارات غياار تر ياا ااي روساايا أماا بريشانيااا ف انات ت

تد ل ايتحاد السوفيتي في ايرات ل ا السبع ف ي ي تريد ات ت وت ايرات دولة مستر ة أو ات سياد .)3

ااح ماات

رابعا :مسألة الحدود تأثيرها وتسويتها بين البلدين

ا ا دت مس ااألة الح اادود ب اايت ال اادولتيت اب اار الت اااريه ا اادد م اات ايت ايي ااات أول ااا معا ااد اماس اايا ا ااام 1555م و ا ا ه

ايت اييات ي اساس الحدود بيت الب ديت والحدود بيت الب ديت في الع د العثماني حصل في ا ثير مت التغيرات وا ر تعاديل
ل ا ات في اام  1913م اندما تم التويي ا ح بروتو ول في استانبول وا ح الرغم مات اادم مصاادية الادولتيت ا يا

تام

العماال بمودب ا حتااح اااام 1926م أمااا فااي الع ااد الدم ااوري فرااد اتساامت بالصااداية لمااا تتش ب ا السياسااة فااي ات حااايت
العص يات المادبر مات ال اار بايت حادود الب اديت ويدال ا مااد ا ا العصايات تش اع ات يسا ك مسايولي الب اديت ن ا الصاداية
لحل م ا ل الحدود بين ما .وا ا ردعنا الح تاريه ال نفات الحدودية بيت الب ديت ندد أن ا نابعاة مات اساس يومياة فاي المراام
األول و ن الدولتيت لدي ما ي

مت بعل ما أو مت احدى الدول التي ساوف تساتغل ال نفاات ايثنياة لاد مصا حة الدولاة

اي ارى باياترااد أت تر ياا ساوف تحاارض التر ماات أو اي ربيداات يدعال ايارات ت ااعر بالت دياد لوحاد بند اا و ا لك الحااال
ما تر يااا ا تعترااد ات فااي تحاريض اي اراد ا ااح الحاادود ياايدي الااح ات ت عااع ايارات دو ار بيا ار في ااا فلاان ااات ات الع ااالر
ال رديااة سااتدام ماات يباال الاادول ال ارديااة و ا ا ايماار سااي

ا مااة سياسااية ا مااا أت لعصاايات اي اراد ا ااح الحاادود ساابب
)4

بروتو ول استانبول 1913م ال ي لم يحدد الحدود بصور والحة .

حاولاات ايا ارات ات ت ااترك ف ااي ماايتمر ل ااو ات ايد اااد ح اال لم ا ة الح اادود ما ا تر ي ااا ول اات بريشاني ااا ل اام توافا ا ا ااح
انلاامام ا ل ماايتمر ويااررت ات تحاال ا ه المسااألة ااات شري ا ات ايااات ثناليااة وحاايت باادأت ب اوادر م اولااات حااول مسااالة
الحدود واينت تر يا ممدوح و ت) س ي اًر في ش رات في  29تمو 1925م وال ي اولح ا مية بالغة ايدااد حال لمساألة

الحدود بيت الب ديت .)5

(1) A. Özgiray, op.cit., s. 300-301.
(2) Yildirm , Op.cit,S.52.
(3) Genelkurmay BelgelerindekürtIsyanlari II, Istanbul 1992, s. 92.
وثائق رئاسة اركان الجيش التركية عن عصيان االكراد الثاني.
(4) Yildirm , Op.cit,S.53.
(5) Genelkurmay BelgelerindekürtIsyanlari II, Istanbul 1992, s. 89-128.
وثائق رئاسة اركان الجيش التركية عن عصيان االكراد الثاني.
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استمرت ح ومتي الب ديت فاي ساعيت ما ييدااد حال ل مساالل العالراة بين ماا مثال مساالة اي اراد والحادود وتر يال التاوتر

بين مااا فباادت الب ااديت الم اولااات فااي ش ارات ويااد مثاال تر يااا الس ا ير التر ااي فااي ش ارات مماادوح ااو ت) ومثاال الدانااع

اييراني مسيول ديوات يصر رلا اه تيمور شا )  .)1ونتيداة ل ا ه الم اولاات ارادت بين ماا فاي  22نيساات 1926م
معا د ال دنة والصداية التي ويعت في ش رات

)2

ت ونت معا د الصداية وايمات التاي تام توييع اا تت اوت مات  )11مااد

ا ارت المواد ايولح والثانية والثالثة الح تحري المصالحة بيت الب ديت وما يتبع ا مت شوات مت ادل تحريا

لاك والمااد

الرابعة فأ ارت ان في حالة ييام دولة ثالثة بس وك ادالي فع ح المرابل ايرات تر يا) ات ت وناا ا اح الحيااد واادم الساماح

بالتد ل في يون ما بأي
الم عااول لمااد

مااس ساانوات

ل مت اي ال وا ي ا ات تروما بمن

)3

لك التد ل حتح باستعمال الراو وظ ات ايت ايياة ساارية

بعااد ماارور ثنثااة ايااام ماات تويي ا ايت اييااة تاام تر يااد رلاااه اااه فااي  25نيسااات  1926تااا

الم ية لمت احت الية بيار فبعاث مصاش ح ماال بت نلاة الاح ال ااه وياد ا اداه ساي ا مرصاعا بالا ع

ايدت تر يا الوية ايرات في اصبة األمم .)5

)4

فلانً اات لاك

أت العنيات الديد بيت الب ديت لم تستمر شوين ا سالت بسبع المساألة ال ردياة ألت تر ياا لام تحصال ا اح التأيياد
ال امل مت ايرات اند حدوث اصيات اغري) ايول في  16ايار وال ي استمر الح  17ح يرات 1926م وألتدأ األ راد الح
دا اال اي ارلااي اييرانيااة األماار الا ي ساابع فاي تااد ور العنيااات باايت الب ااديت وات مدمواااة ماات اي اراد بعااد اصاايات اايه

سعيد وا ماده يد التدايوا الح دبال اغري  .)6وبدت اصيات

ار المسامح غاري اصاياني) فاي  16اياار 1926م انادما

يام يوسف شا و والمتعاونيت مع مت اي راد بسرية اغنام في يرية نديك العالد لباي يد ابار ملاي موساوت ود اع ا ه
ايغنااام المسااروية الااح دباال غااري وا ااح ال ااور تاام ت يااف ال ااو الثااامت والع ااروت لي ااوت ما باي يااد لمعايبااة الدنااا ول اات
العصااا وباادام واسااناد ماات اي اراد الرااادميت ماات الدانااع ايي ارنااي وتأييااد التر مااات ودمااااة ي ا ل بااا

والع روت سالر فادحة وبعد

ه ال سالر تم ت يف م ت ية الداي

الدنا ول ريام ب ه الم مة تم تحريك ال وات التاس

فد

باادوا ال ااو الثااامت

الثالاث فاي ت اك المنشراة ين اات حالاة التمارد ولمعايباة

ا في  17-15ح يرات وتم

يمة العصا وت بد م ساالر بيار

وحص ا ت المنشرااة ا ااح حالااة ديااد ماات ايماات وايسااتررار اي ان ا وبساابع تأييااد اي ارات ل ا ه الدمااااة د اوا الااح اي ارلااي

اييرانية مما اثار ح يظة األتراك .)7

رت ت ك الحوادث حالة مت ال وك لدى ح ومة انرر مت ن

الح ومة اييرانية ااتراد م أت العصايات يم ات ات

يحدث مر ثانية وبال عل فرد اصبحت الح ومة التر ية ود ا لود م اصيات اغري الثاني نل المد مت  20-13اي ول

 1927ود اات يشعات ااا فااي مواد ااة اسا رية ا اارى
التر ي ات اصيات اغاري داات فيا

)8

وفااي تررياار رفعتا م ت ااية الدااي

ات ام ياة التأدياع العسا رية التاي ياام ب اا الداي

الثالااث الااح رلاسااة ار ااات الدااي

فاي ح يارات  1926لام ت ات نادحاة

 % 100يت معظاام العصااا يااد فااروا الااح اي ارات ل ا ا يدااع ايداااد شريرااة دديااد لمعالدااة ا ا الول ا وااادم السااماح ل عصااا
بااال رار ثانيااة الااح ايارات ل ااي ت ااوت النتيدااة العسا رية موفرااة  %100وا يا يدااع ا ينااا ات نتبا سياسااة دديااد ما الح ومااة
(1) A. Özgiray, op.cit., s. 300-302.
(2) Yildirm , Op.cit,S.53.
(3) B. Cin, op.cit., s. 362.
(4) Yildirm , Op.cit,S.54.
(5) BCA, fon: 30.18.1.2 yer: 13.68.10 Tarih: 2.11.1932. (22.4.1926).
من ارشيف رئاسة الجمهورية حول تجديد االتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الجانب االيراني وعليه تم اعطاء كامل الصالحيات لوزارة
الخارجية.
(6) BCA, fon: 30.10.0 yer: 261.14 Tarih: 27.11.1932.
من ار شيف رئاسة الجمهورية حول االتفاقية الموقعة مع الجانب االيراني والتي تم عرضها على المجلس الوطني التركي وحول كالم علي خان
فروغي ،وكانت هذه االتفاقية تتكون من ( ) 8مواد وتتضمن عمل اقتصادي وسياسي مشترك ،وتم توقيعها بين ايران وتركيا وقد صادق عليها
المجلس التركي الكبير في  10حزيران  1935بكتابه المرقم ( )2776للمزيد انظر:
I. Soysal, op.cit., s. 429-434.
(7) Ibid, s. 428.
(8) BCA, fon: 30.10.0 yer: 261.758.1 Tarih: 15.1.1933.
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اييرانياة ولت اادي ا ه الحالاة تاام ايعاا الاح وحادات اسا رية ددياد مات ال اوات التاسا ل م ااار ة فاي العم ياة الرتالياة وبساابع
واور ايرالي الدب ية وادم ام انية توفر المات في بعض المناش لم يتم معايبة العصا بصور صحيحة .)1
أغ رات تر ياا حادود ا ما ايارات فاي محاولاة لمنا

اروع متماردي اي اراد مات تر ياا الاح ايارات اماام ا ه ايداراتات

التر ية يام رلا اه بارسال رسالة ااد ة الح ا ي ات فروغي  )2ال ي ات في سويس ار بلرور مديل الح انرار ل عمال
ا ااح اااااد العنيااات الااح ساااب ا ااد ا بعااد ت ااك ايحااداث واناادما اناات المحاااويت داريااة ماات اداال اااااد ايمااور الااح

نصاب ا حدثت وايعة باي يد) اندما يامت بعض الع الر ال ردية في ايرات بالتوغل الح الحدود التر ية وم ادمة الوحادات
العس رية المتواداد فاي ار منشراة باي ياد ويااموا بأسار اادد مات اللاباش والدناود وايتاادو م الاح ايارات أماام ا ه ايحاداث
ياادمت الح ومااة التر يااة ان ا ا ار ل ح ومااة اييرانيااة بلاارور اردااار لااباش ا ودنود ااا اانل مااد ي تتداااو ا اار ايااام ومنا
تس ا ل اي اراد ماات ا ارلااي ا الااح تر يااا وات ااانوا اام ماات تر يااا اساسااا

)3

وبال عاال اصاابحت الح ومااة التر يااة ود ااً لود ا م ا
رى .)4

اصيات غري الثاني نل المد مت  20 – 13أي ول 1927م ود ت يشعات ا في مواد ة اس رية

ياماات الح ومااة اييرانيااة بتن يا المش ااع التر ااي ايول أمااا الثاااني فعم يااة ترساايم الحاادود باايت الب ااديت ل ااا بعااد يااانوني
امتد من الع د العثماني واندما ات ال َ ادار م ح ام ايرات ارد بين م بروتو ول استانبول وال ي لم يعترفوا ب

ايمار الا ي

دفا تر يااا يدارات بعااض الم اسااع بالنساابة الااح الحاادود لمصا حت ا ول اات الدانااع ايي ارنااي لاام يواف ا ا ي ااا فلاان ااات ات
فروغي) رفض الش ع التر ي الرالي بالتعامل الحاا م ما اي اراد الا يت ياد وت الاح اي ارلاي التر ياة ابار ايارات مادايا

ات

ا ايمر ي الف مبدأ السياسة اييرانية المتع رة بح اي راد حيث يرى الدانع اييراني ات تر يا ولمرات اديد

ريت

حدود العديد مت المناش بيت الب ديت وات مسألة التغيرات التي شالبت ب ا تر يا ب اأت الحادود دعال فروغاي) فاي حالاة مات

التوتر فرد راى ات تر يا تستشي ات تحرك المسألة اي ربيدانية مت دديد .)5

بااالرغم ماات ااادم التوصاال الااح ات اييااة ن اليااة فااي مسااألة الحاادود باايت اي ارات وتر يااا اي ات الم اولااات فااي موالااي

ا رى انات مساتمر ا ات الادولتيت اات لادي ما تود اات فاي تشاوير المداال السياساي واييتصاادي بين ماا ل ا ا السابع تام
ايداد م ح الافي لمعا د الصداية ايمنية المعرود سابرا) ا ويعت في  22نيسات 1928م

)6

ا الم ح

ات ابار

ات مادتيت ا تم توييع مت يبل ممادوح او ت السا ير التر اي فاي ش ارات والسا ير التر اي فاي روسايا محماد توفيا وويعا
ات الدانع اييراني و يل و ار ال اردية اييراني فتت ا
البروتو ااول الددي ااد رلاايس الااو رات التر ااي اصاامت اينونااو

ات ب رفات في  5ح يرات  1928وي في ش رات ورحاع ب ا ا

)7

فااي ت ااريت ايول  1928يام اات الح ومااة اييرانيااة بتعي اايت
)8

فروغي س ي ار ل ا في تر يا وال ي يدم او ار ااتماده الح مصش ح مال في  21ت ريت ايول . 1928
بالرغم مت البروتو ول ال ي تم الحاي بايت ايية المبرمة بيت تر يا وايرات اي ات

ا البروتو ول لم يتشر الح ن اش

الع الر ال ردية ا ح الحدود بيت الب ديت ولم يدد حن ل ا وبسبع ايحداث التي ويعات فاي ار اينالاول فاي بداياة ااام
1929م تاام التأ يااد ا ااح اد ارات المحادثااات ب ااأت مسااألة الحاادود باايت الب ااديت وداارت محادثااات حدوديااة بين مااا وتاام نل ااا
(1)BCA, fon: 30.10. 0 yer: 261.759.21 Tarih: 9.3.1935.
2
( (ولد في طهران عام1877م ،من عائلة ثرية ،توفي والده عام 1907م ،فورث لقبه(ذكاء الملك) ،في نفس العام أصبح عميد لكلية العلوم
السياسية ،وفي عام 1909م ،صار عضوا في البرلمان ممثال عن طهران ،أصبح الحقا رئيس للبرلمان وتولى بعدها عدة حقائب وزارية ،وهو
أول رئيس للوزراء في عهد رضا شاه ،وتولى رئاسة الوزراء لثالث مرات في عهده ،وأبعده رضا خان في آخر عهده ،وعندما نصب الشاه
محمد رضا بهلوي كان فروغي أول من ترأس الوزراء وله دور مهم في المرحلة األولى حكم الشاه محمد رضا بهلوي.ينظر.ارنولد
ابراهيميان،المصدر السابق،ص .321
(3) G. Çetinsaya, Atatürk Dönemi Türk- iran, op.cit., s. 173-174.
(4) M. Gönlübol. C. sar, op.cit., s. 105; B. Cin, op.cit., s. 145; AyinTarohi, sayi: 41, 1-30 Nisan 1937, s. 91-92,
102.
(5) şerafettin Turan, Türk DevrimTarihi III: yeni Türkiye'ninoluşumu (ikinciBölüm) 1923-1938, Ankara 1996, s.
189.
) (6لمعرفة تفاصيل اكثر ينظر:
Bu husustaayrintilibilgiiçinbkz. I. soysal, op.cit., s. 447-463.
(7) M. Gönlübol- Cemsar, op.cit., s. 104.
(8) Yaşar Canatan, Türk- Irak Münasebetleri (1926-1958), Ankara 1996, s. 58.
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التوييا ا اح ات ايياة فاي  9نيساات 1929م وفااي لراات صاح ي معا صارح السا ير ايي ارناي فاي ت اريت الثااني 1929م بااأت
المباحثات الح يمة بيت الب ديت تدري ا ح يدم وساا  )1و ا ت لدناة اصاة لدناة َ رما ) لمتابعاة المساألة الحدودياة بايت
الب ديت تن ي ا لما دات في ايت ايية المويعاة بين ماا اي ات ال دناة المت ا ة ل ا ا الغارض لام تتوصال الاح نتيداة ايدابياة فاي

حل المسألة بسبع اصيات اغري اام 1930م وادى الح تويف ااماال ال دناة ات السامة الباار فاي العنياات اييرانياة-
التر ية اام 1930م

انت اصيات اغري الثالث ات ايرات ساندت ولم تت

أي ادراتات حدودية مت دانع ح وماة ش ارات

ا ااح الاارغم ماات الم اولااات ا ااح ويااف دااام المتماارديت ل ا لك يااررت الح ومااة التر يااة فااي ح ي ارات 1930م الريااام بعماال
ل رل ااات ا ااح الحر ااة ف ااي

اسا ا ري ل ااد متم اارديت دب اال اغ ااري وص اادرت ايوام اار ل ا اوات التاسا ا م اات يب اال رلاس ااة الد ااي

المنشرة .)2

أمااام ي ارار الح ومااة التر يااة ودااد اي اراد شريرااة ل حي ولااة دوت اساات دام الرااو العس ا رية التر يااة فراارروا اااانت حالااة

العصيات في العديد مت المناش في ر اينالول ل اي يلامنوا الندااح ل عصايات الرليساي فاي الابند وياام ال اوات التاسا

بتشوي دبل اغري مت دميا الد اات ولام تاتم ت ا ه الوحادات المحاصار ل دبال مات الوصاول الاح نتيداة ايدابياة ويامات
الح ومااة التر يااة بايت ااا م ا الح ومااة اييرانيااة لمن ا
التمرد

)3

ااروع اي اراد وويااف نراااش ايمااداد ل اام وب ا ا ال ا ل تاام ان ااات ا ا

و ات يالد الحر ة التمردية ال ردية احسات ناوري) والدماااات الميياد لا اساتشاات م ا تا ار الحصاار الم اروض

ا ااح المتماارديت فااي دباال اغااري وف ارار م دا اال اي ارلااي اايرانيااة
ل ح ومة اييرانية تشالب ا بول الية دديد لعبور اي

ا

)4

وباثر ااا ياادمت الح ومااة التر يااة م ا ر ااديد ال دااة
)5

مت دبل اغري ومعايبت م برو .

بعد ا مااد اصايات اغاري الا ي ادى الاح ت ياك ايت اياات ب اأت الحادود بايت الب اديت رأت الح وماة التر ياة انا مات
دوت ساايشرت ا ال ام ااة ا ااح دباال اغااري يي ااوت ا ماااد اصاايات اي اراد نادحااا ورأت ات تعااوض اي ارات باابعض اي ارلااي
ال رااية بدي ان

اي أت الدانع اييراني رفض

ا المسعح وااتبر ات بروتو ول استانبول 1913م

المسالة في حيت ات الدانع التر ي انت حدت ات

و ايساس في

ه

ا البروتو ول لم يوي مت يبال تر ياا فاي ويت اا وات السابع الرليساي

لرفض الدانع اييراني ل ار تباديل اي ارلاي بين ماا او يت بروتو اول  1913انادما تام بمودبا تحدياد الحادود فاي منشراة
ااش العاارع ااات لمص ا حة اي ارات وب ا لك ل ام يتوصاال الدانبااات الااح حاال دب وماسااي مرلااي بين مااا وبرياات الح ومااة التر يااة
مسيشر ا ح ايرالي الدب ياة

)6

ياام السا ير التر اي

وساروف) بنرال الموياف التر اي فاي ا ه المساالة ل ح وماة اييرانياة

وفااي ن ااس الوياات يااام و ياار ارديااة تر يااا توفيا ر اادي اراس) بااادرات م اولااات مشولااة ما الدانااع ايي ارنااي فااي ش ارات
ول اات فااي الن ايااة وافراات الح ومااة اييرانيااة ا ااح مباادأ ايماار الوايا اناادما وافراات ا ااح ت ا يل لدنااة تح يميااة تراارر فااي ا ا
ايمر فيما بعد ولظ ور حالة ادم اينسدام بيت تر يا وايرات في مسالة الحدود است م توفي ر ادي تع يماات مات مصاش ح
مال الح اه ايرات اا ت في ا ات احترام لود اة النظار اييرانياة فاي ا ه المساالة واات الح ماة التاي يتمتا ب اا ااه ايارات
فااي معالدتا ل ااا ات الرلااا فااي الدانااع التر ااي ااات يراب ا حالااة ي ا فااي الدانااع ايي ارنااي الااح ات اصاادر اااه ايارات ي ا ارره

الن الي ال ي ات لمص حة الح ومة التر ية وال ي ان ح حالة ال نف بين ما .)7

بمودااع ا ه ايت اييااة اصاابت دباال اغااري تحاات سااياد تر يااا بال اماال وبالمراباال ا ا ت اي ارات ا ارلااي راايااة ديااد
محيشااة ببحياار فااات وبعااد ا ا ا التاااريه لاام يااد ل الب ااديت ف ااي أي م اول ااات ب ااأت مسااالة الح اادود وبعااد انت ااات ال نفااات
الحدودية بين ما تشورت العنيات بين ما واصبحا متعاونيت في م ت ف المدايت وتع ت الروابش الحميمية باساتمرار ساوات
(1) C. koçak, op.cit., s. 231.
(2) M. Anbarcioğlu, op.cit., s. 12-15.
(3) BCA, fon: 30.18. 1.2 yer: 48.62.11 Tarih: 24.9.1934.
(4) Y. canatan, op.cit., s. 59.
(5) Ismail soysal, "1937 sadabotpakti", Ankara 1999, s. 330-331.
(6) B. Cin, op.cit., s.146; G. Çetinsaya, op.cit., s. 173.
(7) G. Çetinsaya, op.cit., s. 173.
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الروابش السياسية او اييتصادية وتم ااشات الصنحيات ال ام ة لسا ير تر ياا فاي ش ارات توفيا ر ادي لعراد ات اياات ددياد

لتع ي الصداية بيت الب ديت

)1

وارادت ات اياات دانبياة ايتصاادية اسات ماي ل معا اد ايمنياة ويع اا فاي انرار فروغاي اات)

ااات الدانااع ايي ارنااي و توفي ا ر اادي) ااات الدانااع التر ااي فااي  5ت اريت ايول 1932

)2

واي اارى اناات ات اييااة اماال

م ترك لمت اشار حرويي ويعت في  23انوت الثاني 1932م وبعد لاك دااتت ات ايياة م م اة ل ا ه ايت ايياة ويعات فاي
 27ايار 1937م ا ت في ا مسالة الحدود

ا الن الي وال ي استمر الح يومنا

ا .)3

خامسا -تطور العالقات التركية اإليرانية وتوقيع ميثاق سعد آباد

دت العنيات اايرانية التر ية تشو ار بي ار في افة المدايت بعد تويي ات ايية الحدود التاي أن ات دميا الم اا ل

بيت الب ديت وأصبت لدانع تر يا تيا ار مناص ار ل ا في دا ل ايرات

)4

فلنً ات لك فأت يار رلا اه) الاح تر ياا دعال

العنيااات المتبادلااة فااي حالااة ماات التراادم وفااي اا ااح مسااتويات ا وتاام في ااا التشاار الااح م ت ااف ايمااور والرلااايا مثاال الن اااش
التدااري ايي ارنااي و ي ياة ايساات اد مات المويا التر اي الترانساايت) وبحاث مولااور ان اات سا ك حدياد باايت الادولتيت وولا
برنام

ا

لمعالدة حصول اصيات ردي في المنشرة و لك الريام بالتماريت وايامال العس رية الم تر بيت الب ديت

ون ارت الصاحف ا بااار اات ياار اتاااتورك ايارات ردا ل ياار ال اااه الاح تر ياا

)5

وأرسا ت تر ياا وفادا الااح ش ارات فاي ت اريت

ايول  1936م برلاسة دمال حسني شراي) لتويي ات ايياة ددياد حساع تصاريت و ار ال اردياة التر ياة فاي حينا

ت امل

المدال ايمني الحدود ايياماة ااااد المدارميت التداار ال مارك و اات مات الميمال ات تثمار ا ه ايت ايياة فاي التوصال
الاح صايغة محاادد بين ماا فااي م ت اف المساالل وتاام التوصال الااح ات اا م اترك فااي اانوت الثاااني 1937م فاي ش ارات

)6

وا ح أثر ا يامت ل مت تر يا وايرات بمرادعة بعض الموالي الم ت ة من ا ايت ايية المويعة في  7انوت الثاني المتع راة

بالت غراف وامداد ش ال اتف وايت ايية ال اصة بالرسوم ال مر ية وااااد المدارميت والمويعاة  14ار  1937فلانً اات
لك ات ناك ات ايات يلالية بين ما ما ويعت ات اييتات ت

ايمت الحدودي والتدار والسياحة .)7

بعد أت مرت تر يا بتشورات سياسية د رية في دمي ايصعد تغيرت ايولار السياسية في أوروبا في ثنثينيات
الررت المالاي وأ ا ت ايماور تساير في اا نحاو ت دياد السا م واألمات الادولييت بحارع ددياد

)8

ا وصال الحا ع الناا ي الاح

الح م في المانياا ااام 1933م وانت دات ايشالياا سياساة توساعية فاي البحار المتوساش وفاي دول الب راات وبارو ظاا ر سابا
التس ت لدى معظم الدول ايوربية ال يت بدأوا ي ددوت الس م العالمي .ات
أو ات ايات ثنالية بيت تر يا وايارات

)9

ه الت ديدات

‘ فسياساة ايشالياا التوساعية فاي ب غارياا ودول الب راات

رات و ادعت ا اح اياماة تحال اات
ا حالاة مات الر ا الادولي مماا

دعاال دول الب رااات ترتاارع اح اادا ا م اات اي اارى ناات ان ااا فااي  9ااباش 1934م يي ااام اربعااة دول ب رانيااة و ااي اليون ااات

يوغسنفيا رومانيا تر يا) ات رت ما بين ا ا ح تويي معا د اثينا .)10

) (1لالطالع على مواد المعاهدة انظر:
Ismail soysal, Tarihçelerive Açiklamalari ile Birlikle Türkiye'ninsiyasai Andlaşmalari I. Cilt (1920-1945), . bs.,
Ankara 2000, s. 582-588.
(2) M. Gönlübol. C. sar, op.cit., s. 106; Yildirm , Op. cit.,S.63-64.
(3) ş. Turan, op.cit., s. 189.
(4) Y. Canatan, op.cit., s. 60.
(5) Hasan Berke Dilan, Atatürk Dönemi Türkiye'nin Dişpolitikasi 1923-1939, Istanbul 1998, s. 136.
) (6من هذه االتفاقات التي وقعت اتفاقية صداقة وعدم التدخل مع اليونان في  30تشرين االول 1930م ،واتفاقية التحكيم في  14ايلول 1933م،
وكذلك وقعت مع البانيا في  15كانون االول 1923م ،واتفاقية صداقة مع بلغاريا في  18تشرين االول 1925م ،واتفاقية الصداقة مع
يوغسالفيا في  28تشرين االول 1925م ،كما وقعت في  17تشرين االول  1933م،على اتفاقية الصداقة مع رومانيا .للمزيد ينظر:
Cemilkoçak, Türkiye'demillişef Dönemi (1938-1945), Istanbul 1996, C.I, s. 230.
(7) Mehmet Gönlübol, V. d., olaylarla Türk Dişpolitikasi (1919- 1990), 8.bs., Ankara 1993, s. 139.
) (8خليل ابراهيم محمود الناصري ،السياسة الخارجية التركية ازاء الشرق االوسط من  ،1991-1945اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية
العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،1995 ،ص.320
(9) Edward weisband, ikinci Dünyasavaşindainönü'nün Dişpolitikasi, Çev. M. Ali kayabal, Temmuz 2000, s. 2728.
(10) M. Gönlübol. V.d., op.cit., s. 149-150.
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ه المعا د امنت لتر يا د ة حدود ا الغربية ول ت في د ة ار البحار المتوساش احت ات ايشالياا الحب اة ايمار

ال ي دف تر يا الح ارد المواثي وايت ايات م دول ال ر ايوسش

)1

ل ا سعت تر يا ل حد مت الت ديدات اييشالياة ا اح

دول الب رااات ماات اانل التأ يااد ا ااح ايامااة ميثااا أو ح ااف امنااي دفااااي م ااترك فااي ال اار ايوسااش فلاان ااات الح ااف
الب راني

)2

وبعد د ود بير وت اديا ألي ااتدات اردي يد تتعرض ل

ندحات فاي اياماة تحاالف سياساي واسا ري م اترك

ما دول الب رااات ات اساااس ات ايياة تر يااا ما دول الب راات ااو ويااف التوسا لن ااو ب غاريااا فاي المنشرااة ماات انل ولا

ااش

حااد أو داادار صااد امااام توسااع ا ومات د ااة ا اارى ايداااد صاايغة تحااالف م اترك ما دول الب رااات فااي حالااة تعرلا م يي

ت ديد اردي ألدل لك اييم ات ا بيت تر يا -اليونات -يوغسانفيا -رومانياا فاي ااام 1934م

ماا ايامات تر ياا انياات

مرناة ما ديران اا فااي د ااة ال ار ا ويعاات اادد ماات ايت اييااات ما افغانسااتات والعا ار وايارات و ااات اغ ب اا ات اييااات امنيااة
وب لك ت وت حدود ا مت د ة

ه الدول في حالة مت ايمات .)3

اساتشاات تر ياا ات تايمت حادود ا الغربياة مات انل الح اف الب رااني ود ات فاي م اولاات ادياد لتاأميت الحاادود

ال اريية ااام 1932م ما ايارات ل ااي يترارباا ا ثاار يسايما بعااد ياار رلاا اااه ب اوي) فااي ح يارات  1934الااح تر ياا التااي
س ت ايمر ثي ار وتشور العنيات بين ما الح اا ح مستويات ا

)4

وتعبي ار ات مدى يو

ه العنيات فرد امل رلا ااه)

ا ح دعل تر يا ح ما فاي يلاية نف اا الحادودي ما افغانساتات واينات الح وماة التر ياة ل ا ه الم ماة ف ار الاديت ل اي)
رليسا ل دنة الحدودياة ال اصاة بالادولتيت الا ي تم ات فاي ت اريت الثااني 1935م مات ايدااد حال يرلاي الشارفيت
ان ح ال نف الحدودي بايت ايارات وافغانساتات وتام تصادير مات يبال المد اس ايي ارناي ااام 1935

)6

)5

وبا لك

وانادما رأت تر ياا أت

بريشانيا وايتحاد السوفيتي ي يعارلات ايامة تحالف م ترك بيت تر يا وايرات والع ار ل ويوف بود تناامي الن او اييشاالي
ا وافرت ت اك الادول فاي  2ت اريت الثااني 1935م ا اح توييا معا اد الادفار الم اترك بين ماا ودارت مباحثاات مشولاة فاي
الدمعية العامة لعصبة األمم في دنيف
ا ا الميثااا

)8

)7

بيت و رات اردية الدول الثنث وفي الن اية ش بت ايرات م ار ة افغانساتات فاي

وبعااد وصااول حالااة ايت ااا والت ااا م التااام باايت ا ه الاادول تاام التويي ا ا ااح ات ااا سااعد اباااد فااي  8تمااو

1937م في يصر سعد اباد في ش رات معا د الدفار الم ترك بيت تر يا -ايرات -الع ار  -افغانستات

)9

واصابحت ساارية

) (1حول هذه الرسالة ينظر( :المبايعات السرية على تركيا اثناء الحرب العالمية الثانية ()1944-1939
Ö. Andaç Uğurlu, Haz. Fatma Güngören, Istanbul 2003, s. 262-267.
) (2كانت احكام االتفاقية الموقعة بين تركيا والمانيا في  18حزيران  1941على الشكل التالي:
 -1تتعهد كل من المانيا وتركيا على سالمة كامل اراضيها وانها سوف ال تدخل في اية اتفاقية تخل بهذه االتفاقية.
 -2تراعي كل من الدولتين مصلحة االخرى وتساعدها في حل مشاكلها بطرق سليمة بعيدة عن الحرب.
 -3تعتبر هذه المعاهدة من تاريخ توقيعها نافذة لمدة ( )10سنوات للمزيد ينظر:
C. Koçak, op.cit., s. 587-588.
) (3لقد ابدت امريكا رد فعل قوي على المعاهدة بين تركيا والمانيا حول تبادل مادة الكروم .وقد حصل في  18اذار  1944اتفاق تجاري سري
بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة حول تزويدها بالكروم التركي ،وقد شعر روزفلت رئيس الواليات المتحدة بعدم االرتياح من حصول
المانيا على مادة الكروم من تركيا وذكر ذلك اثناء حديثه .لمعرفة المزيد من التفاصيل بين رئيسي امريكا واالتحاد السوفيتي .انظر( :المبايعات
السرية في تركيا اثناء الحرب العالمية الثانية .)1944-1939
Andaç Uğurlu, op.cit., s. 126-128.
(4) Selim Deringil, Dengeoyunu, Istanbul 2003, s. 154-157.
)(5) Daniel O. Newberry, it Cihansavaşinda Türkiye 'nin Uyguladiği Tarafsizlik politikasi, Çev. Ayşe (cebesoy
sarialp, Istanbul 1996, s. 12.
) (6بموجب هذه الرسالة يجب على تركيا ان ال تسمح باقامة قو اعد عسكرية لدول التحالف على اراضيها وبخالف ذلك سوف تعلن المانيا الحرب
على تركيا ،ولم يكتفي فون بابن بهذا التهديد وانما سوف يقوم االلمان بااليعاز للبلغار للسيطرة على الجزء الغربي من مدينة تراقيا ،فضال عن
قصف استانبول جوا .للمزيد ينظر:
D.O. Newberry, op.cit., s. 14.
(7) M. Gönlübol. V.d., op.cit., s. 181.
) (8لم تكن لدى تركيا اية اطماع في اراضي ايران بالرغم مما تعرضت له ايران من احتالل ومن ثم جرت محاولة تقسيمها ولم يكن لتركيا أي
تدخل في شؤونها الداخلية أو في مقدراتها .ينظر:
S. Deringil, op.cit., s. 263.
) (9ج ون ليمبرت ،ايران حرب مع التاريخ ،ترجمة حسين عبد الزهرة ،مجيد ،مطبعة دار الحكمة ،البصرة ،1992 ،ص117؛ جورج
لنشوفسكي ،الشرق االوسط في الشؤون العالمية ،ترجمة جعفر الخياط ،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ،بغداد ،1959 ،ص-203
.204
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الم عول ااتبا ار مت  25ح يرات 1938م

)1

دعت الصحافة وايانم

حدود ا ال ريية مث ما امنت حدود ا الغربية مت نل الميثا الب راني .)3

ا الميثا فاي دميا دوانبا

آب2015/م
)2

وب ا ا امنات تر ياا

يعااد ميثااا سااعد اباااد اول معا ااد فااي منشرااة ال اار ايوسااش لاامت فااي الااويت ا ااادد ماات الاادول ت ا ل ب عاال
الظروف اينية وأت الد ول الح

ا الميثا دات شوايا مت دول المنشرة .و انت ل ا داف من ا تحري ايمات وايساتررار

فاي منشرااة ال اار ايوساش و لاايس لا اسا وع دفاااي وي يعااد ات ايااا اسا ريا .وما بدايااة الحاارع العالمياة الثانيااة فرااد الميثااا

ا ميت واحت ت بريشانيا وايتحاد السوفيتي ايرات مما افرد الميثا دوره وا ميت .)4

سااعت تر يااا الااح تشااوير انيات ااا س اوات ما دول الب رااات أو م ا دول ال اار ايوسااش فرااد ارادت ايداااد و ا نظااام
دفااي امني امام التد نت العس رية في المنشرة بالرغم مت ان ا انت تحب ات تحل الم ا ل بيت الادول دوت ال داوت الاح

اس اات دام ايسا ا وع العسا ا ري ول ا ا ا ويع اات تر ي ااا ا ااد ات اي ااات ما ا دول الب راااات  .)5ان اادما يام اات الماني ااا بل اام والحاااا

دي وس ا وفا يا الي ااا فااي اااام 1939م تغياار مويااف تر يااا يااا ماات المانيااا ألت السياسااة التوسااعية ل اال ماات المانيااا وايشاليااا
دع ت مت تر يا في حالة توتر وي

وامام

ا ايمر الشرت تر يا الح ات تعرد ات ايا تصالحيا م الدول الغربية ا بدأت

الم اولاات بايت تر ياا وبريشانيااا فاي  12اياار 1939م و ا ا الحااال ما فرنساا تام ااااانت اات البياات التصاالحي فااي 23
اياار 1939

)6

وا رات معظاام الصاحف الصاادر فااي ايتحااد الساوفيتي بالرلااا والماديت ياانت تر يااا وبريشانياا اات النوايااا

الحسنة اما دول المحور فرد ابدت ردود افعال ا ح

ا ايانت مت دانع

ر يام ايتحاد السوفيتي بتويي معا د اادم

ااتاادات بين ا وباايت ألمانيااا و ا ه ايت اييااة أرب اات تر يااا ألن ااا تويعاات انلاامام ايتحاااد السااوفيتي الااح دول المحااور وب ا ا
أصبحت تر يا من رد في مواد ة دولتيت غربيتيت بدأت الحرع العالمية الثانية بعد دوم ألمانياا ا اح بولنادا فاي ايول مات

اي ول  1939واانت ل مت بريشانيا وفرنسا الحرع ا ح المانيا في  3اي ول مت العام ات .)7
الخالصة واالستنتاجات

أدت الميثرات الدولية دو ار م ما فاي التاأثير ا اح ايارات وتر ياا لتشاوير انيات ماا فاي دميا الدواناع وأسا م المايثر

الاادولي أثنااات وبعااد الحاارع العالميااة األولااح فااي الرلااات ا ااح الدولااة العثمانيااة ودااات النلااال الرااومي التر ااي لييسااس ا ااح
أ نت الدولة العثمانية الدولة التر ية الحديثة التي ا ت ت نظرت ا دا ريا لدميا الرلاايا التاي توادا مساير الدولاة الحديثاة

واماال الماايثر الاادولي ا ااح ان ااات ح اام األساار الراداريااة فااي ايارات لتحاال مح ااا أساار ب ااوي و ااات اول م و ااا رلااا ب ااوي
وبا لك انت ااح الح اام الرااديم فااي تااا الاادولتيت وأتااح الح اام الااوشني الرااومي الا ي أ ا ينظاار الااح األحااداث ااي يميااة والدوليااة
بمنش رااات ت ت ااف ثيا ار ااات األنظمااة السااابرة ممااا يااأ األرلااية المناساابة لبنااات انيااات ديااد تحولاات فيمااا بعااد الااح تحااالف
سياسي واس ري.

لعع اارث التاري ي دو ار في العنية بيت ايرات وتر يا بعاد الحارع العالمياة األولاح ف اات مات أ ام م

العثمااني ااي ارنااي ااادم حسام الحاادود الم ااتر ة فاي ثياار ماات الموايا

اات الصارار

فلاان ااات ا ماة الثرااة بين مااا لادى مناي ااة ال ثياار مات

(1) Mimkemalöke, Erolmutercimler, yalnizliktan say ginliga Demokratpartinin Dişpolitikasi, Ankara 2000, s.
;101-102; B. Oran, op.cit., s. 619
ميشال سليمان ،ايران في معركة التحرر الوطني واالستقالل ،مطبعة االتحاد ،بيروت ،1954 ،ص.21
(2) Asim US, 1930-1950 HatiraNotlarv: Atatürk, inönü, ikinci Harbive Demokrasi Rejimine Giriş Devri
Hatiralari, Istanbul 1966, s. 696.
(3) F. Armaoğlu, op.cit., s. 424-426.
(4) ENDER Yidirim, Türkiye- iranilişkileri (1918-1960), yüksekLisans Tezi, Marmara, Üniversitesi, Istanbul,
2009, s. 73.
) (5من هذه االتف اقات التي وقعت اتفاقية صداقة وعدم التدخل مع اليونان في  30تشرين االول  1930واتفاقية التحكيم في  14ايلول .1933
وكذلك وقعت مع البانيا في  15كانون االول  1923اتفاقية صداقة ومع بلغاريا في  18تشرين االول  1925اتفاقية صداقة أيضاً .واتفاقية
الصداقة مع يوغسالفيا في  28تشرين االول  ،1925كما وقعت في  17تشرين االول  1933على اتفاقية الصداقة مع رومانيا .للمزيد انظر:
Cemilkoçak, Türkiye'demillişef Dönemi (1938-1945), Istanbul1996, C.I, s. 230.
(6) Gönlübol, Op. cit., S.139.
) (7الناصري ،المصدر السابق ،ص.32
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آب2015/م

الم ا ل العالرة يسيما مسألة الحر اات ال ردياة المسا حة وم ا نت األي ياات فاي الب اديت يت ت اك الم اا ل انات محااور

م مة في الصرار بين ما مت أ م الم ا ل بيت الدولتيت ي التوصل الح ات ا ن الي حول ش الحدود ت وت اساس ل عمال
ل ت اوض حول ا يت الشرفيت لم يويعا ا ح ات ايية اام 1913م وبريت ت ك الم

ة مت أ م ما يع ر ص و العنياات بايت

الشرفيت وبعد وصول الرومييت الوشنييت في تا الدولتيت د وا في م اولات ددية ورغم تعثر ا وتأ ر اا لويات شويال تام
التوصل في الن اية الح ات ايية ترسيم الحدود بين ما سنة 1937م وح ت

ه ايت ايية م ا ل الحدود ب ل د ري.

ماات أ اام الم ا نت التااي اناات االرااا امااام تحساايت العنيااات باايت الشاارفيت م ا ة الروميااات واألي يااات مثاال م ا ة

األ اراد واألرماات وغير ااا التااي اناات تساات دم ااأو ار ماات يباال أحاادا ما لااد األ اارى وتبااادل الشرفااات ايت امااات بس ااأن ا يت

األ اراد ااانوا يساات دموت األ ارلااي اايرانيااة منش ا لم ادمااة تر يااا وبااالع س ف اناات ا ه ماات أ اام الم ااا ل التااي أرغماات
الشرفيت ا ح تويي ايت ايية واندما ويعت ايت ايية انت ت

ه الم ا ل واستمر ال دوت ا ح ش الحدود بيت الشرفيت.

دت العنيات اايرانية التر ية تراربا حول دمي الم ا ل الم تر ة بيت الب ديت بعد النصف الثاني مت ا ارينيات

الراارت الع اريت نتيدااة لتشاااب ود ااات نظاار الش ارفيت حااول دميا الرلااايا الدوليااة وااي يميااة والدا يااة يساايما بعااد وصااول
الر ااومييت الع م ااانييت ال ااح السا ا شة ف ااي اان الب ااديت فس اااد العني ااات بين م ااا الت ااا م الت ااام فا ا ا وا بولا ا الح ااول الد ري ااة
والمولواية لدمي الم ا ل نتيدة لوحد الريى لدى الشرفيت ال ات واد ا ن اس المصاااع فاي بناات الدولاة وتحاديث ا وفا
النمش ايوروباي و انات سياساة الشارفيت نابعاة مات حادت ماا الاح ال ادوت و تدناع اثاار الم اا ل ومحاولاة ايدااد ح اول ل اا

والت اارغ الااح ااصاانحات الدا يااة وبنااات وتشااوير ميسسااات الدولااة وتن ي ا السياسااة الدا يااة والرلااات ا ااح المعارلااة فااي
الدا ل.
بعااد أت وصاال النااا ييت الااح السا شة فااي ألمانيااا وباادتوا تن يا سياساات م التوسااعية وت ا يل تحااالف ما الاانظم ال اامولية
التوسااعية فااي ايشاليااا واليابااات د اات أوروبااا فااي تنااافس واسااتعداد بااوتير متساااراة الااح احتماليااة الااد ول فااي حاارع ااام ة

أ ت دول ال ر األوسش يسيما تر يا بعد ات عرت بال وف نتيدة لمويع اا الدغ ارفاي وويوا اا باالررع مات الادول ال بارى

المتحال ة واد ار ا لمشامع ا في الملاي التر ية في تأسيس ح ف اس ري دفااي فوي ميثا سعد باد ال ي يمة التعاوت
السياسي والعس ري بيت تر يا وايرات.
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